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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením antiky v historickém románu Jarmily 

Loukotkové. Práce nejprve vymezuje pojem „historický román“ a jeho tradici, s důrazem na 

jeho vývoj v českých zemích. Další část práce se zaměřuje na osobnost Jarmily Loukotkové 

a její činnost v literární oblasti. V následující části své bakalářské práce se budu věnovat 

historickému období, o němž pojednávají vybrané romány spisovatelky. Následuje analýza 

historických románů Jarmily Loukotkové z antického období, konkrétně děl Není římského 

lidu (1949) a Pod maskou smích (1977), zejména z hlediska jejich historické věrohodnosti. 

Historickou fikci budu porovnávat s prameny, které pojednávají o období, do nichž jsou 

romány zasazeny. Pro komparaci jsem použila Tacitovy Letopisy, Polybiovi Dějiny IV, 

Plútarchovy paralelní Životopisy slavných Řeků a Římanů a Suetoniovy Životopisy dvanácti 

císařů. Poslední část mé bakalářské práce se bude věnovat tomu, jak je ve vybraných 

románech J. Loukotkové zobrazena každodennost antického Říma. Zaměřím se zejména na 

to, jak je v románech ošetřeno soužití muže a ženy. 
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dvacátého století 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the depiction of antiquity in historical novels by Jarmila 

Loukotková. The work first defines the concept of the “historical novelˮ and its tradition, 

with an emphasis on its development in the Czech lands. The next part of the work focuses 

on the personality of Jarmila Loukotková and her work in the literary field. In the last part 

the bachelor thesis focuses on the historical period discussed in selected novels by the writer. 

This is followed by an analysis of the historical novels about the ancient period, namely 

There is no Roman people (1949) and Laughter underneath a mask (1977), in terms of 

historical credibility. For comparison, I used Tacitus’s Annales, Polybius’s History IV, 

Plutarch’s Parallel Biographies of Famous Greeks and Romans, and Suetoniusʼs 

Biographies of Twelve Emperors. The last part of my bachelor's thesis will focus on how the 

everyday life of ancient Rome is depicted in selected novels by J. Loukotková. I will pay the 

greatest attention to how the coexistence of man and woman is treated in the novels. 
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1 Úvod  

Jarmila Loukotková se řadí k nejznámějším českým zástupcům prózy, zejména co se 

historické literatury týče. Její knihy se zasloužily o zatraktivnění historické tematiky 

čtenářům. Ve své bakalářské práci bych se ráda věnovala jejím vybraným historickým 

prózám z období antiky. Tato tematika je mi blízká, jelikož studuji dějepis v kombinaci 

s českým jazykem, a proto mohu využít pro tuto práci znalosti z obou oborů. 

Primárním cílem této práce bude analýza historických románů Není římského lidu 

(1949) a Pod maskou smích (1977). Hodlám se zabývat především tím, jak autorka zobrazuje 

antické období ve svých dílech – zejména co se historické věrohodnosti týče. 

 

Základní strukturu práce tvoří pět celků. V první kapitole se budu věnovat fenoménu 

historického románu. Vymezím pojem tohoto literárního žánru a nastíním jedno z možných 

dělení historického románu. Poté popíšu, jakým vývojem tento žánr prošel, s důrazem na 

české – a vlastně i československé – prostředí. Ve druhé kapitole se budu zabývat osobností 

Jarmily Loukotkové a její literární tvorbou. Tato kapitola bude pojednávat o životě 

spisovatelky a bude se snažit přiblížit podněty, jež mohly inspirovat a ovlivnit její tvorbu. 

Poté se budu zabývat její spisovatelskou tvorbou. V následující kapitole budu psát o reáliích 

antického Říma, věnuji se zejména době, do níž jsou dané romány zasazeny. Dále 

představím doložené historické osobnosti, jež v jejích historických prózách figurují. Ve 

čtvrté kapitole provedu samotnou analýzu vybraných děl z hlediska historické věrohodnosti 

a nastíním, jak autorka pracuje s každodenností antického Říma. Bakalářská práce má za cíl 

odhalit, do jaké míry jsou autorčiny romány historicky věrohodné a jakým způsobem 

reflektují antiku. V závěru práce shrnu své poznatky, zejména otázku, jak autorka s římskou 

tematikou pracuje, proč si ji vlastně vybírala a jaký má pro spisovatelku toto historické 

období význam. 

1.1 Zdroje 

Primární prameny, ze kterých bude tato bakalářská práce vycházet, budou zejména 

samotné historické prózy od Jarmily Loukotkové. Konkrétně jsem si pro svou práci vybrala 

román Není římského lidu, který pojednává o období vlády císaře Nerona. Zvláštní pozornost 

věnuje tento román osudům Petronia, který proslul jako básník a byl označován za 
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„rozhodčího ve věcech vkusu“ (arbiter elegantiae). Historický román Není římského lidu 

poprvé vyšel v roce 1949 pod hlavičkou nakladatelství Práce. Ve své práci vycházím z verze 

z roku 1993, kterou vydal Knižní klub. Další román, který ve své bakalářské práci 

představím, se jmenuje Pod maskou smích (1977) a vypráví o životních osudech jednoho 

z nejznámějších římských dramatiků, Publia Terentia Afera. Pro svou bakalářskou práci 

jsem využívala vydání z roku 1994, pořízeného pod hlavičkou nakladatelství Melantrich. 

Mezi další proslulé historické prózy Loukotkové patří román Spartacus, ten však byl již 

zpracován v jiné bakalářské práce, tudíž se jím zabývat nebudu. 

V první kapitole se budu zabývat historickým románem jako literárním žánrem, jeho 

dělením a vývojem. Zvláštní důraz budu věnovat vývoji historického románu na území 

českých zemí. V této kapitole jsem vycházela z publikace profesorky Dagmar Mocné a 

doktora Josefa Peterky Encyklopedie literárních druhů a žánrů1 (2004). Dále jsem čerpala 

z Panoramatu české literatury2 (2015) od Lubomíra Machala a kolektivu a z publikace 

Česká literatura od počátků k dnešku.3 Jedná se o vydání z roku 2006, z pera Jana Lehára a 

kolektivu autorů. Pro tuto kapitolu je dále stěžejní, monografie Blahoslava Dokoupila, Český 

historický román.4  

V kapitole o Jarmile Loukotkové budu v prvé řadě vycházet z publikace,5 jejímž 

autorem je Josef Valouch. Jedná se o monografii, jež je věnovaná spisovatelčině osobnosti 

a jsou v ní rozebrány její prózy, které do roku 1990 vyšly. Ve Valouchově monografii jsou 

spisovatelčina díla sice analyzována, ale především z hlediska literární teorie, kdežto má 

práce se bude spíše zabývat tím, jak Jarmila Loukotková ve svých dílech antické období 

vyobrazuje a do jaké míry se drží historických pramenů, které danou dobu reflektují. Dále 

budu čerpat z internetového serveru Slovník české literatury po roce 1945. Dalším zdrojem 

pro tuto kapitolu bude třináctiminutový dokument, který byl o Jarmile Loukotkové natočen 

v roce 2002. Jedná se o dokument z cyklu GEN (Galerie elity národa), jenž vznikl pod 

 
1 MOCNÁ, Dagmar; PETERKA Josef a kol. Encyklopedie literárních druhů a žánrů, Litomyšl: Paseka, 

2004. 
2 MACHALA, Lukáš a kol. Panorama české literatury, Olomouc: Rubico, 1994. 
3 LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku, Praha: Lidové noviny, 2006. 
4 DOKOUPIL, Blahoslav. Český historický román 1945–1965, Praha: Československý spisovatel, 1987. 
5 VALOUCH, Josef. Jarmila Loukotková. Praha: Československý spisovatel, 1990. 
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záštitou Československé televize.6  V této sérii dokumentů, kratší stopáže, bylo divákům 

umožněno sledovat videoportréty nejvýznamnějších osobností českého a československého 

kulturního života. Na původně stodílný cyklus z roku 1993 navazují další série z let 1995, 

2001, 2002 a poslední z roku 2017.7 Režie dokumentu o Jarmile Loukotkové se zhostil Jiří 

Věrčák.8 

Při analýze historické věrohodnosti románů Jarmily Loukotkové budu její prózy 

porovnávat s historickými prameny, které dobu, o níž autorka píše, reflektují. Chtěla bych 

zdůraznit, že se nebudu držet stejné transkripce římských jmen a názvů, kterou používá ve 

svých románech Jarmila Loukotková. Budu vycházet buď z přepisu, který používá 

Encyklopedie antiky9 nebo ten, který je uveden v primárních pramenech. 

 Období, v němž se odehrává román Není římského lidu, je zobrazeno především 

v díle římského historika Tacita, Letopisy, které vyličují období od smrti císaře Augusta po 

smrt císaře Nerona.10 Na analýzu obou vybraných románů použiji spisy Gaia Suetonia 

Tranquilla, jenž psal jak o římských císařích, tak o římských literátech.11 Román Pod maskou 

smích budu porovnávat s Polybiovými Dějinami IV,12 které vyobrazují události Římské říše 

v letech 196 př. n. l. až 144 př. n. l. Dalším zdrojem mi v této kapitole bude Plútarchovo dílo 

Životopisy slavných Řeků a Římanů.13 V tomto díle nalezneme dvacet dva paralelních 

životopisů významných postav z řecké a římské historie.  

 

Při zkoumání pramenů a literatury jsem objevila bakalářské práce, které se zabývají 

díly Jarmily Loukotkové, v žádném z případů se ale nejedná o stejné historické romány, 

jimiž se zabývá tato práce. 

 
6 ČESKÁ TELEVIZE.GEN. [online]. [cit.15. 2. 2021]. Dostupné z 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/.  
7 ČESKÁ TELEVIZE. GEN. [online]. [cit.15. 2. 2021]. Dostupné z 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/. 
8 FILMOVÁ DATABÁZE. Jarmila Loukotková pohledem Jiřího Věrčáka (2002). [online.] [cit. 29. 4. 2021.] 

dostupné z https://www.fdb.cz/film/gen-2-serie-0-dil-jarmila-loukotkova-pohledem-jiriho-vercaka/36421. 
9 SVOBODA, Ludvík, Praha. Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1974. 
10 TACITUS, Publius, Cornelius: Letopisy, přeložili Antonín Minařík a Antonín Hartman, Svoboda, Praha, 

1975. 
11 SUETONIUS, Gaius,Tranquillus. Životopisy dvanácti císařů se zlomky spisu O význačných literátech. 

Přeložil Ryba, Bohumil. Praha: Svoboda, 1974. 
12 POLYBIOS. Dějiny IV. Přeložil Pavel Oliva. Praha: Arista and Baset. 2012. 
13 PLÚTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. Přeložil Antonín Hartmann. Praha: Odeon. 1967. 
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Bakalářská práce od Veroniky Silákové, jež vznikla v roce 2018 na Filozofické 

fakultě v Ostravě, nese název Analýza knihy Jarmily Loukotkové „Spartakus“. Bakalářská 

práce pojednává o diptychu Jarmily Loukotkové, zabývá však díly zejména z hlediska 

literární roviny a historickou stránku děl upozaďuje, přesto se pravděpodobně jedná o práci, 

která je tematicky nejbližší mému zájmu. 

V roce 2015 byla napsána, v Ústí nad Labem na Pedagogické fakultě Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně, bakalářská práce Spartacus jako historická a literární postava od 

Zdeňky Tokarové. Tato bakalářská práce je zaměřena na postavu Spartaka z hlediska 

historie, literatury a filmu. Autorka se věnuje zobrazení této historické postavy ve vybraných 

filmech a literárních dílech, přičemž dvoudílný román Loukotkové je jedním z děl, které si 

autorka pro svůj rozbor zvolila. 

Bakalářská práce z pera Marie Nečesané, vznikla na Filozofická fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně v roce 2011, se jmenuje François Villon ve zpracování Jarmily 

Loukotkové. Tato bakalářská práce se zabývá osobností prvního prokletého básníka a 

způsobem, jakým ho Jarmila Loukotková zobrazila v jednom ze svých nejznámějších 

románů, Navzdory básník zpívá. Práce vznikla pod Ústavem české literatury a knihovnictví, 

tudíž se jedná spíše o literární rozbor. 

Ostatní bakalářské či diplomové práce, na které jsem při své rešerši narazila, jsou 

mému tématu už příliš vzdálené, tudíž mi nepřijde relevantní je ve své práci jmenovat. 
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2 Historický román  

  Na svou analýzu uplatním tzv. genologický systém literární vědy, jenž se zabývá 

problematikou literárních druhů a žánrů. Literární druhy představují neměnnou a 

nejobecnější rovinu klasifikace, kdežto literární žánry jsou historicky proměnlivé.14 

Nejrozšířenější dělení literárních druhů je pojetí, tzv. klasické, trichotomické, které rozlišuje 

epiku, lyriku a drama. Literární žánry jdou, co do počtu, do desítek a mají své vlastní 

subžánry.15 Historický román tedy řadíme do druhu epika. Román je žánr a přízvisko 

historický je určení subžánru. 

Termín historický román může být chápán různými způsoby. V Encyklopedii 

literárních žánrů považují autoři za historický takový román, ve kterém autor 

zprostředkovává čtenářům fikci z období, jež sám neprožil.16 Např. G. Lucács, maďarský 

literární kritik, považuje za historický každý román, který podává svědectví o poměrech dané 

doby, společenské situaci a událostech, jež se udály i za autorova života, ale čtenář se na ně 

dívá z většího časového odstupu.17 

  Hledisko časového odstupu je důležitým faktorem pro určení historického románu 

jako žánru. Máme-li stanovit, zda se jedná o skutečný historický román, a ne pouze o román 

retrospektivní, musíme zvážit řadu dalších okolností.18 Samozřejmě nelze spolehlivě určit 

dobu, která musí uběhnout mezi epochou, o níž autor píše, a mezi dobou, v níž dané dílo 

vzniká. Jako oficiální hranice, kdy se z románu retrospektivního stává román historický, se 

považuje za časový odstup přibližně šedesát let.19 Historické romány Jarmily Loukotkové 

pravidlo šedesáti uběhlých let nepochybně splňují. Své romány zasazuje do období 

středověku či antiky. 

Hledisko časového odstupu je důležité i kvůli autorovi a čtenářům. Je rozdíl, píše-li 

autor o době, kterou zažil, nebo zda popisuje tu, již poznal pouze zprostředkovaně. Totéž 

 
14 PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. Praha: Mercury Music & Entertainement, 2007, s. 242. 
15 Tamtéž. 
16 MOCNÁ, D.; PETERKA J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 239. 
17 Tamtéž. 
18  DOKOUPIL, B. Český historický román 1945–1965, s. 16.  
19 DOKOUPIL, B. Český historický román 1945–1965, s. 18. 
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platí i pro čtenáře.20 Pro autora, který dobu, o níž píše, zažil, jsou události natolik živé, že 

jen stěží dokáže být objektivním zprostředkovatelem.21 Při členění historického románu je 

dále podle Encyklopedie literárních žánrů důležité, jakou roli hraje v próze historická 

autenticita: 22 

• V historickém románu mimetickém, jde autorovi o věrohodnost. Je 

obeznámen s historickou látkou a v jeho díle je pravděpodobná zápletka. 

Příkladem tohoto typu jsou romány od Aloise Jiráska. 

• Román historický projekční je protipólem typu mimetického. Historická 

rovina zde slouží pouze jako kulisa pro řešení morálních či ideových 

problémů autorovy současnosti. Příkladem takového románu je Vančurova 

Markéta Lazarová.23 

• V románu historickém atraktivizačním slouží historická složka pouze jako 

prvek ozvláštňující a dodávající příběhu na přitažlivosti. Román je z 

historického pohledu nespolehlivý. Příkladem atraktivizačního typu jsou 

romány od Alexandra Dumase staršího.24 

Rozvoj historického románu, jako samostatného žánru, datujeme do první třetiny 19. 

století, i když jeho počátky můžeme nalézt již mnohem dříve. Impulzem k tomu byly 

události, které se v tehdejší Evropě odehrávaly, ať už se jedná o Velkou francouzskou 

revoluci či napoleonské války. Tyto události probouzely v národech jejich nacionální cítění 

a spisovatelé měli potřebu psát romány o dějinách své země. Historický román se opíral o 

filozofii G. W. Hegela.  

„...představou, se že absolutní idea „ducha” prosazuje bojem protikladů v dějinném 

vývoji od nižších stadií k vyšším. Historismu se chápaly národy bojující za politické 

sjednocení i společenství zápasící o národní sebeurčení a politickou svobodu”.25 

 
20 DOKOUPIL, B. Český historický román 1945–1965, s. 17. 
21 Tamtéž. 
22 MOCNÁ, D.; PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 240.  
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
25 MOCNÁ, D.; PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 241. 
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V Anglii a Francii, kde pozvolna docházelo k pokrokům v oblasti historického studia, 

se projevoval vztah k historii nejprve v umělecké literatuře, v níž získávaly na stále větší 

oblibě historické náměty a historický román se postupně stával literárním žánrem, který má 

přesah i mimo uměleckou sféru. Oblíbenými tématy pro historickou prózu bylo zobrazení 

exotické minulosti, a zvláště pak křesťanství ve středověku. Za jednoho z prvních 

představitelů je považován François-René Chateaubriand (1768–1848).26  

Ačkoli je za zakladatele historického románu pokládán Walter Scott (1771–1832), z 

Hegelovy filozofie patrně nečerpal, jeho romány navazovaly na velký společenský román 

18. století. Jeho dílo bylo důležité pro další vývoj žánru a Scott se stal jedním z 

nejpopulárnějších spisovatelů své doby.27 

2.1 Historický román v českých zemích 

V české próze28 si historické náměty časem našly své místo a mezi čtenáři se vždy 

těšily oblibě. Autoři první generace národního obrození psali knížky lidového čtení, které 

často čerpaly motivy z pověstí. Tento typ historické prózy, nelze ještě mluvit o románu 

v pravém slova smyslu, bychom označili dle dělení Encyklopedie literárních žánrů jako typ 

atraktivizační.29 

  Paralelně se rozvíjel také historický román projekčního typu. Autor našeho prvního 

historického románu byl Josef Linda (1789‒1834), známý spíše jako všeobecně uznávaný 

autor Rukopisu zelenohorského.30 Ve svém románu Záře nad pohanstvem nebo Václav a 

Boleslav (1818) se věnoval českému národu v dobách raného křesťanského věku.  

Novelu, rovněž úvahového typu, poté napsal K. H. Mácha (1810‒1836). Ve své reflexivní 

historické povídce Křivoklad (1834) se zabýval vztahem krále Václava IV. s jeho katovským 

služebníkem, který je zároveň levobočkem posledního přemyslovského krále. V Křivokladu 

vystupuje i mistr Jan Hus, který s katem soucítí.31 

 
26 KUTNAR, František. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I. Praha: SPN, 1973, s. 139. 
27 LUKÁCS, G. Historický román, s. 67. 
28 Prózou vzniklou na slovenském území se tato práce zabývat nebude. 
29  MOCNÁ, D.; PETERKA, J. Encyklopedie literárních žánrů, s. 243 
30 MACHALA, L. a kol. Panorama české literatury (1) do roku 1989, s. 106. 
31 MACHALA, L. a kol. Panorama české literatury (1) do roku 1989, s. 118. 
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Na vývoj historického románu v českých zemích mělo značný vliv dílo Františka Palackého, 

Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Autoři historických románů od Palackého 

nepřebírali pouze historická fakta, ale také se v jejich dílech objevovala Palackého filozofie 

národních dějin. Historická literární díla tak pokračovala směrem, který nastavily právě 

Palackého Dějiny. Část historických próz, které se zabývají tematikou národních dějin, 

doplňují „prázdná místa“, která se v Palackého Dějinách vyskytují z důvodu nedostatku 

pramenů. Autor historické fikce může tyto pasáže interpretovat podle svého, protože není 

povinen se ve všem spoléhat na historické prameny a nemusí dodržovat kritickou metodu. 

Dále může romanopisec čtenáři nabídnout pohled na historické události z jiné perspektivy 

či se věnovat dané problematice detailněji.32 

Většina próz s historickým námětem z 20. let 19. století jsou vlastenecké povídky 

sentimentálního typu. Zřejmě nejznámějším představitelem tohoto žánru je Josef Kajetán 

Tyl (1808–1856), jehož povídky Rozina Ruthardova (1839) či Dekret kutnohorský (1841) 

zaznamenaly značný čtenářský úspěch.33 

  Mezi další autory, jejichž díla řadíme k historické próze, patří Jan z Hvězdy (1803‒

1853), který své náměty čerpal převážně z Hájkovy Kroniky české, což je zajímavé, jelikož 

již tehdejší historici dospěli k závěru, že Hájek není úplně spolehlivý průvodce českými 

dějinami. Dále zmiňme tvorbu Prokopa Chocholouška (1819‒1864), jenž své prózy 

soustředil do období středověku a na boje jižních Slovanů proti turecké nadvládě.34 

Nastupující generace májovců, v čele s Nerudou a Hálkem, se stavěla proti 

historismu, pokrok viděli v hodnotách západoevropské společnosti. Výjimkou mezi májovci 

byla Karolína Světlá (1830‒1899), která se v omezené míře historické próze věnovala. Mezi 

čtenáři byly historické romány stále velmi žádaným zbožím.35 

Zatímco představitelé májovců se historickým námětům vyhýbali, s příchodem 

ruchovsko-lumírovské generace nastal pro historickou prózu zlatý věk. Sentimentální 

historická próza však již vyčerpala svůj potenciál. Dokladem toho je Havlíčkova kritika 

 
32 ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění. Praha: Argo, 2011, s. 195-196. 
33  MACHALA, L a kol. Panorama české literatury (1) do roku 1989, s. 114. 
34 MACHALA, L. a kol. Panorama české literatury (1) do roku 1989, s. 116. 
35 MOCNÁ, D.; PETERKA, J. Encyklopedie literárních žánrů, s. 243. 
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Tylovy prózy Poslední Čech (1844).36 V 80. a 90. letech 19. století se historická literatura 

transformovala do prózy prosazující aktivní vlastenectví.37 

Václav Beneš Třebízský (1849‒1884), povoláním římskokatolický kněz, se uvedl do 

světa literatury povídkou, o bojích Bulhary s Turky, Mara Bočarovna (1871) a jeho první 

román, Anežka Přemyslovna (1878), pojednává o sestře českého krále Václava I. V. Beneš 

Třebízský psal  romány z různých období, ve svém románu Bludné duše (1882) píše o 

selských nepokojích za vlády Josefa II., v románu Trnová koruna (1883) se věnoval době 

pobělohorské a k období přemyslovských králů se vrátil románem Královna Dagmar (1883), 

jež byla dcerou Přemysla Otakara I.38 Ačkoli se jeho dílo ještě zcela nevymanilo z poetiky 

starší sentimentální prózy, můžeme na jeho díle pozorovat názory na dějiny v duchu 

Františka Palackého.39 

Alois Jirásek (1851‒1930) se může pochlubit rozsáhlým psaným dílem. Ve svých 

nejvýznamnějších prózách, mezi které se řadí Psohlavci (1884), Mezi proudy (1887–1890), 

Proti všem (1893), F. L. Věk (1888‒1906), U nás (1896-1903) a Temno (1913‒1915) se 

zaměřoval na osudy jedince ve vleku dějin. 40 Postava tohoto spisovatele představuje spojení 

historiografie a literatury. Poučenému čtenáři jistě neunikne fakt, že Jiráskovy romány jsou 

z velké části inspirovány Palackého Dějinami a přebírají i historikův narativ.41 

„V Jiráskových dílech byl vždy zdůrazňován především národně-výchovný význam, 

což do jisté míry pokřivilo vnímání kvalit uměleckých”.42 

Také Zikmund Winter (1846–1912) se na přelomu století vepsal do našich dějin jako 

spisovatel historických próz. Na rozdíl od Jiráska se Winter se zaměřoval na menší časový 

úsek dějin a inspirací mu bylo jeho archivní bádání.43 

„Dějinné prostředí je v těchto textech ztvárněno jako životní ovzduší, duch doby, 

prostupující životy jedinců, kteří jsou jím podmiňováni, ale zároveň je vytvářejí z hloubi 

 
36 MACHALA, L. a kol. Panorama české literatury (1) do roku 1989, s. 163. 
37 Tamtéž. 
38 Tamtéž. 
39 Tamtéž. 
40  MACHALA, L. a kol. Panorama české literatury (1) do roku 1989, s. 166. 
41 ČINÁTL, K. Dějiny a vyprávění, s. 196. 
42 Tamtéž. 
43 LEHÁR, J. a kol. Česká literatura od počátků k dnešku, s. 349 
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svých povah. V nejzdařilejších pracích přemohl autor váhu faktografického materiálu a 

vytvořil plastické obrazy lidí v krizové době rozpadu hodnot, která zasahuje a narušuje jejich 

konstituci mravní i citovou”.44 

Ve 20. letech 20. století nebylo pro historický román v české literatuře místo. 

Blahoslav Dokoupil označuje období 20. a 30. let za období nejhlubšího úpadku české 

historické prózy.45 Příčin bylo jistě více, ale hlavní byla zřejmě změna poměrů. Historické 

prózy měly vždy funkci výchovnou a národně uvědomovací. S vznikem samostatného 

československého státu se tato potřeba zmenšila, respektive se nasměrovala jiným směrem.46 

Historickou prózu při životě udržovali autoři populární četby, konkrétně J. F. Karas 

(1876‒1931), Č. Kramoliš (1862-1949) a F. J. Čečetka (1871‒1942). Mezi autory historické 

prózy vynikal Jaroslav Durych (1886‒1962). Ve svých románech (Bloudění a Rekviem) 

využíval náměty z období raného baroka a je v nich vidět značný vliv katolicismu. Pozadí 

třicetileté války v Druychově Bloudění je metaforou pro dobu, v níž autor žil. Považoval ji 

za zbavenou mravních opor a on sám nebyl s vývojem situace v našich zemích spokojen.47 

Historickou prózu tvořili v tomto období Karel Schulz (1899‒1943) a Vladislav Vančura 

(1891‒1942), s tím rozdílem, že Schulz čerpal z evropských dějin a Vančura se držel spíše 

těch českých.48 

 Vladislav Vančura znamenal pro český historický román pomyslný obrat. Jeho 

román Markéta Lazarová (1931) znamenal konec historické prózy s výchovnou funkcí. 

Markéta Lazarová je příkladem typu projekční historické prózy. V díle není známo místo 

ani doba děje a pro vyznění románu vlastně ani nejsou tato fakta důležitá. Kniha má poukázat 

na morální a ideové problémy autorovy doby. Román má baladické prvky a autor je se 

čtenářem v kontaktu skrze vypravěče.49 

Za druhé světové války se historická próza stává jedním z povzbuzení pro český 

národ. V této době byla alegorie hlavním prostředkem historických románů, nejčastěji byla 

 
44 MACHALA, L. a kol. Panorama české literatury (1) do roku 1989, s. 167. 
45 DOKOUPIL, B. Český historický román 1945–1965, s. 40. 
46 Tamtéž. 
47 MOCNÁ, D.; PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 244. 
48 MOCNÁ, D.; PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 243 
49 DOKOUPIL, B. Český historický román 1945–1965, s. 50. 
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použita formou analogických situací. Romány vzniklé za okupace měly poměrně vysokou 

literární úroveň a vyznačovaly se silnou tendencí k biografičnosti.50 Samozřejmě se jistě 

četly i romány, které vznikly již dříve. Dá se říct, že v tomto období získal historický román, 

spolu s románem psychologickým, vůdčí postavení v žánrových formách románu.51 

Poválečná léta jsou pro historický román obdobím přechodným. Zčásti vycházely 

romány s tématy podobnými jako za okupace a zčásti se rodí romány s tendenčními a 

ideovými tématy. Zlom přichází v roce 1948, kdy nastává pro literaturu období 

schematičnosti. Krátce po převzetí moci komunisty dochází k tzv. „jiráskovské akci“, jejíž 

organizace se ujalo ministerstvo školství, věd a umění v čele se Zdeňkem Nejedlým, ve 

spolupráci s ministerstvem informací. Tato akce měla za cíl masově rozšířit díla spisovatele 

Aloise Jiráska. Do roku 1951 mělo být vydáno 32 svazků díla v nákladu 50 tisíc kusů a z 

Aloise Jiráska měla tato akce udělat nejčtenějšího českého autora. Jirásek patřil mezi 

povinnou literaturou ve školních kánonech a četba jeho knih měla za úkol formovat 

historické povědomí tak, aby historický výklad dějin odpovídal komunistické ideologii. Sám 

Nejedlý byl autorem mnoha textů, jež doplňovaly Jiráska z hlediska historického a měly 

zajistit správnou interpretaci díla.52 

Vycházely rozsáhlé historické kroniky, které se soustředily na domácí dějiny a 

oblíbeným námětem bylo téma revoluce a selské bouře, příkladem je Železná koruna (1954) 

od V. Kaplického. 53 

„V 2. polovině 60. let se historický román zasadil o vymycování ideologických 

schémat”.54 Obrat dokazuje dílo Karla Michala (1932‒1984) Čest a sláva. Jedná se o 

tragickou grotesku, která se odehrává za třicetileté války a má historizujícího vypravěče 

vančurovského typu.55  

Dalším významným autorem, který si dovolil odchýlit se od ideologického schématu, 

byl Jiří Šotola (1924‒1989). Ve svém románu Tovaryšstvo Ježíšovo (1969), jehož hlavním 

 
50 DOKOUPIL, B. Český historický román 1945–1965, s. 59. 
51 DOKOUPIL, B. Český historický román 1945–1965, s. 67. 

52 ÚSTAV PRO STUDIA TOTALITNÍCH REŽIMŮ. Jiráskovská akce. [online]. 

 [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné z https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/jiraskovska-akce/. 

53 MOCNÁ, D.; PETERKA, J. Encyklopedie literárních žánrů, s. 245. 

54 Tamtéž. 

55  MACHALA, L. a kol. Panorama české literatury (1) do roku 1989, s.  380. 
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hrdinou byla historicky doložená postava pátera Vojtěcha Hada, vstoupil do polemiky s 

jiráskovskou tradicí.56 

S nástupem normalizace, na rozdíl od jiných žánrů, historické romány neztratily 

návaznost na předchozí tvorbu. Mezi spisovatele, kteří se v tomto období věnovali 

historickému románu, patří například Oldřich Daněk, se svými díly Král bez přilby (1971) 

či Vražda v Olomouci (1972). Dalším představitelem historické prózy je Vladimír Neff, jenž 

je autorem románů Královny nemají nohy (1973) či Prsten Borgiů (1975).57 

S pádem železné opony se otevřely dveře inovaci žánru. Na scéně se objevují noví 

autoři, kteří vycházejí z postmoderního stylu a výkladu. Ten se vyznačuje mnoha různými 

pohledy na tu samou věc či událost a ambivalentností jejího smyslu a výkladu. 58 Mezi 

postmoderní autory řadíme V. Macuru (1945–1999), který ve své tetralogii Ten, který bude 

pokusil o demytizaci období národního obrození.59 

 Jarmila Loukotková se již vydáním svého prvního románu Není římského lidu 

(1949) zařadila mezi nejvyhledávanější autory historické prózy své doby.60 Další 

významnou prozaičkou věnující se historickému románu je Ludmila Vaňková (* 1927), 

v Encyklopedii literárních žánrů dokonce nazvaná nástupkyní Jarmily Loukotkové, i když 

je téměř její vrstevnicí. Je autorkou lucemburské trilogie Orel a lev (1988–1990) a cyklu 

Tajemství opuštěného přemyslovského trůnu (1984–1993).61 Dosud poslední román Ludmily 

Vaňkové, Čas růží, vyšel v roce 2020.62 Dalším aktivním autorem, píšícím historickou 

prózu, je Vlastimil Vondruška (* 1955), který je dle statistik Národní knihovny nejčtenějším 

českým autorem posledních let, což svědčí o popularitě historické beletrie v České republice. 

Dosud vydal zhruba padesát historických románů a v roce 2015 získal za své dílo Husitská 

epopej – próza atraktivizačního typu – ocenění Bestseller roku.63 Navzdory popularitě se na 

 
56 Tamtéž. 
57 MACHALA, L. a kol. Panorama české literatury (1) do roku 1989, s. 469. 

58  MOCNÁ, D.; PETERKA J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů, s. 246. 
59

 Tamtéž. 
60 MENCLOVÁ, Věra; VANĚK, Václav. Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri. 2005, s. 416. 
61 Tamtéž. 
62 DATABÁZE KNIH. Ludmila Vaňková. 2021 [online]. [cit.1. 4. 2021]. Dostupné z 

https://www.databazeknih.cz/autori/ludmila-vankova-324. 
63 VLASTIMIL VONDRUŠKA. O autorovi. 2021 [online]. [cit.1. 4. 2021]. Dostupné z 

http://www.vlastimilvondruska.cz/o-autorovi. 
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Vlastimila Vondrušku objevují záporné kritiky, důkazem toho je článek s názvem Vlastimil 

Vondruška: Znásilňování historie pokračuje v deníku Forum24.64  

Z mladší generace spisovatelů zabývajících se historickou prózou bych pak 

jmenovala Alenu Mornštajnovou (*1963), která se zaměřuje na rodinná dramata a je 

překládána i do cizích jazyků.65 Je autorkou románů Hotýlek (2015) či Hana (2017). 66 Nelze 

také opomenout Kateřinu Tučkovou, která se ve svých románech Vyhnání Gerty Schnirch 

(2009) a Brněnský pochod smrti (2012) věnuje problematice odsunu sudetských Němců.67 

  

 
64 FORUM24. Vlastimil Vondruška: Znásilňování historie pokračuje. 18. 5 2017. [online]. [cit.12. 4. 2021]. 

Dostupné z https://www.forum24.cz/vlastimil-vondruska-znasilnovani-historie-pokracuje/ 
65  HOST BRNO. Alena Mornštajnová, 2021. [online]. [cit.12. 4. 2021]. Dostupné z 

https://www.hostbrno.cz/mornstajnova-alena/. 
66 DATABÁZE KNIH. Alena Mornštajnová. 2021. [online]. [cit.12. 4. 2021]. Dostupné z 

https://www.databazeknih.cz/autori/alena-mornstajnova-54811. 
67 DATABÁZE KNIH. Kateřina Tučková. 2021. [online]. [cit.12. 4. 2021]. Dostupné z 

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/katerina-tuckova-5826. 
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3 Jarmila Loukotková 

Tato česká spisovatelka, překladatelka a novinářka se narodila 14. dubna 1923 

v Praze jako dcera významného českého badatele o jazycích a etnografii jihoamerických 

původních obyvatel, Čestmíra Loukotky. Absolvovala pražské gymnázium Elišky 

Krásnohorské a již tehdy byl jejím nejoblíbenějším předmětem dějepis. Lásku k historii, 

zejména k antice, v budoucí spisovatelce probudil výklad středoškolské profesorky Anděly 

Chocholové, jak sama zmínila v jednom rozhovoru. 68 

Na své dětství Jarmila Loukotková nerada vzpomínala, protože její rodiče byli 

zastánci přísné spartánské výchovy. Žila v neustálém stresu, rodiče ji málo chválili, a naopak 

hodně trestali. Mladá Jarmila Loukotková si proto oblíbila školu, kde měla pocit, že jí měří 

spravedlivým dílem. Loukotkové bylo její dětství a dospívání inspirací pro román Vstup do 

ráje zakázán, který částečně považuje za autobiografický a domnívá se, že právě tento román 

je důvodem, proč ji její matka vydědila.69 

Po dokončení gymnázia v roce 1942 studovala Loukotková francouzštinu a němčinu 

na soukromé jazykové škole, kde také složila učitelskou zkoušku, ale toto povolání nikdy 

nevykonávala. Kromě již zmíněných jazyků se Loukotková již od útlého věku, díky svému 

prastrýci, který působil jako ředitel klasického gymnázia, seznamovala i s latinou.70 Od roku 

1943 byla zaměstnána na magistrátu v Praze na Vinohradech. Po skončení války vystudovala 

estetiku a francouzštinu na FF UK v Praze. Svoji francouzštinu si měla možnost vylepšit na 

jazykovém pobytu v Ženevě, který absolvovala v letním semestru v roce 1946. V letech 

1964–1965 působila jako redaktorka v čtvrtletníku Československých žen, jinak ji živila 

pouze spisovatelská profese. 71 

Jarmila Loukotková se provdala v roce 1950 a o rok později se jí narodila dcera.72 

V roce 1983 byla jmenována zasloužilou umělkyní za svůj přínos v literární oblasti. V roce 

2002 byl o Jarmile Loukotkové natočen dokumentární film z cyklu GEN, jehož režie se ujal 

 
68  KLEMPERA, Josef. Historie je její láskou. In: Práce, Praha, 16. 4. 1983. 
69 GEN: Jarmila Loukotková pohledem Jiřího Věrčáka. [dokumentární film]. Režie Jiří VĚRČÁK. Česká 

republika. Česká televize, 2002. 
70 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 28. 
71 SLOVNÍK ČESKÉ LITERATURY. Jarmila Loukotková. [online.] posl. aktul. 22. 4. 2009. [cit. 1.4. 2021] 

Dostupné z http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1270. 
72 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 35. 
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Jiří Věrčák.73 Jarmila Loukotková byla rovněž vášnivou kuchařkou a vydala knihu receptů 

a vzpomínek Jarmila Loukotková vzpomíná, vypráví a vaří (2000). V dokumentu GEN se 

svěřila, že dobré jídlo a pití, je její slabostí a že zejména vínu, vděčí za mnohé literární 

inspirace.74 

3.1 Vlastní dílo 

Jarmila Loukotková psala své romány ze tří různých prostředí. Její dílo nás může 

zavést do antického Říma, středověké Francie či čtenáři dovolí zůstat v současném světě. 

Loukotková rovněž do češtiny přebásnila celé dílo prvního prokletého básníka Françoise 

Villona, které obsahuje přes tři tisíce veršů.75 

Sama autorka říkala, že mezi nejčastější otázky, které dostávala na besedách, patří 

dotazy, proč střídala historické romány s těmi ze současnosti. Na to Loukotková odpovídala, 

že nejdůležitější věcí je impuls spisovatele, vnitřní nutnost něco sdělit. Tento spisovatelský 

imperativ, jak to Loukotková nazývala, je prvním předpokladem k vytvoření literárního díla 

a nesejde na tom, zdali je námětem historická osobnost či příběh ze současného života.76 

Jarmila Loukotková vstoupila na literární scénu ve svých sedmnácti letech, tedy 

v roce 1940, se sbírkou povídek Jasmín. Stejnojmenná povídka pojednává o lásce mladého 

římského patricije a dívky ze vznešené pompejské rodiny. Ostatních čtrnáct povídek je 

rovněž z antického prostředí a spojuje je milostná linka.77 K vydání této sbírky povídek 

Loukotkovou přiměl pedagog českého jazyka dr. Gustav Pallas, který v ní objevil literární 

talent. Povídky vyšly pod hlavičkou Augustova nakladatelství v Litomyšli v nákladu 

jednoho tisíce výtisků bez nároku na honorář. Kuriózní bylo, že dle školního řádu gymnázia, 

na kterém Loukotková studovala, směli studenti publikovat pouze se svolením ředitele školy. 

Autorka toto nařízení opomněla, a vysloužila si tak školní důtku.78 V roce 1942 Jarmila 

 
73 SLOVNÍK ČESKÉ LITERATURY. Jarmila Loukotková. [online.] posl. aktul. 22. 4. 2009. [cit. 1.4. 2021] 

Dostupné z http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1270. 
74 GEN: Jarmila Loukotková pohledem Jiřího Věrčáka. 
75 SLOMEK, Jaromír: Jarmila Loukotková stále vylepšuje své překlady Villonovy poezie. In: Lidové noviny. 

- Roč. 15, č. 62 (14. 3.), s. 20. – 2002. 
76

 ŠANDA, Jaroslav. S Jarmilou Loukotkovou nad novým románem. [Rozhovor o knize Doma lidé umírají.] 

In: O knihách a autorech, 27, podzim 1980, č. 3, s. 21. 
77 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 10. 
78 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 22. 
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Loukotková pracovala na próze o básníku Petroniovi na dvoře tyrana Nerona, kniha však za 

okupace nesměla vyjít.79 

V roce 1944 vydala Česká grafická unie její druhé dílo Příběhy kaštanu. V tomto díle 

se autorka nevrací do starého Říma, ale tak jako v jejím prvním díle je zde milostná linka.80 

O rok později mělo mít na prknech Národního divadla premiéru autorčino drama Soudce 

krásy, jež pojednávalo o Petroniovi. Již mělo i obsazení (mj. i Jiřina Šejbalová či Saša 

Rašilov), ale bohužel z uvedení tohoto dramatu sešlo. Hra se uvedení dočkala o třináct let 

později.81 

 Jejím průlomovým románem bylo dílo z antického prostředí, Není římského lidu, 

které vzniklo ještě za dob vysokoškolských studií Jarmily Loukotkové a poprvé vyšlo v roce 

1949. Jeho základní dějové obrysy se shodují s novelou o Petroniovi, která nemohla za války 

vyjít.82 I po skončení druhé světové války měla Loukotková problém s vydáním svého 

prvního románu. Po únoru 1948 se od literatury čekala aktuální témata a u románů 

historických, pokud možno, motiv revoluce. Kniha nakonec přeci jen vyšla, i když 

v mnohem nižším nákladu, než se předpokládalo.83 Literární historička Jarmila Mourková 

vzpomíná na ohlas, který kniha vzbudila, takto: 

„Na samém konci čtyřicátých let se česká veřejnost setkala s knížkou, která si naráz 

získala srdce tisíců čtenářů, zejména mladých. Byl to román Není římského lidu (1949) 

Jarmily Loukotkové, šestadvacetileté mladé ženy. Pro nás, tehdy ještě gymnazisty, to bylo 

dílo, jež se mohlo měřit se Sienkiewiczovým Quo Vadis. Nadšeně jsme přitakávali 

romantickému pojetí krásy, lásky a cti v nelítostných podmínkách otrokářského Říma. 

Teprve mnohem později jsme se dovídali o tom, že Jarmila Loukotková svou prvotinu, 

sbírku povídek Jasmín (1940), vydala již ve svých sedmnácti letech. Se sympatiemi a 

porozuměním přijímala čtenářská veřejnost autorčin trvalý zájem o římské dějiny.“84 

 
79 MOURKOVÁ, Jarmila. Jubilantka Jarmila Loukotková. In: Nové knihy. - Č. 16 (13.4.). - 1988. - S.1 
80 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 29. 
81 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 35. 
82 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 42. 
83 VALOUCH J. Jarmila Loukotková, 47-48. 
84 MOURKOVÁ, J. Jubilantka Jarmila Loukotková. 
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Druhý velký román Jarmily Loukotkové, Spartakus, vyšel v roce 1950 a podruhé o 

třicet let později. Tento historický román je zasazen do doby o téměř sto let předcházející 

období, její prvotiny Není římského lidu. Historická próza Jarmily Loukotkové pojednává o 

povstání otroků vedeném gladiátorem Spartakem, jehož jméno nese titul knihy. Tři její knihy 

byly přeloženy do cizích jazyků, román Smrtí boj nekončí je přeložen do němčiny, Pro koho 

krev do rumunštiny a její patrně nejslavnější dílo, Navzdory básník zpívá, bylo vydáno 

v polských Katowicích.85  

Ačkoliv jsou romány Jarmily Loukotkové často zasazeny do dob minulých, je nutno 

zdůraznit, že je autorkou píšící beletrii a nikoliv historičkou, nepíše tedy odborné historické 

práce. V podobě beletristických děl se autorka snaží přiblížit čtenářům historii uměleckou 

formou. Loukotková se ve svých dílech snaží dodržovat správnou terminologii. Používá 

dobová jména, názvy předmětů a jevů, které odpovídají historické skutečnosti Dá se tedy 

říct, že autorka je s dobou, o které píše, blíže seznámena. Hrdinové jejích děl jsou většinou 

příslušníky nejvyšších vrstev, čili patricijové a patricijky. I když její díla bývají nazývána 

jako sladkobolná,86 Bohuš Balajka ve svém článku pro časopis Tvar uznává, že podobná 

literatura se četla a bude číst i nadále a Loukotková, navzdory tomu, že ve svých dílech budí 

novou sentimentalitu, zprostředkovává určité poznání římských reálií.87 

Nejen její historické romány ze starověkého Říma budí smíšené ohlasy. Její, patrně 

nejznámější, román Navzdory básník zpívá (1957) vzbuzuje u literárních kritiků podobné 

rozpaky. Literární kritik Vladimír Novotný o jejím psaní tvrdí, že jí chyběl výrazný autorský 

rukopis a styl, kterým se mohla chlubit díla Vladimíra Körnera či Vladimíra Neffa. 

Konstatuje, že se trefila do lidového vkusu a v tom spočívá její úspěch. Podle Novotného se 

podílela na vytvoření kultu kolem Françoise Villona, který nyní bývá vnímán jako rozervaný 

básník promlouvající k lidu.88 

Druhou linií autorčiny tvorby jsou romány, které jsou odkloněny od historické 

tematiky. Romány Medúza (1973) a Dar jitra prvního (1971) jsou psychologickou prózou a 

 
85 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 192. 
86 MACHALA, L. Panorama české literatury, s. 378-379. 
87 

BALAJKA, Bohuš. Narůžovělý román o spartakovcích. In: Tvar, 4, 20. 5. 1993, č. 20, s. 11. 
88 CINGER, František. Zemřela spisovatelka Jarmila Loukotková. In: Právo. - Roč. 17, č. 255 (1. 11.), s. 17. 

– 2007. 
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pojednávají o citových problémech současné ženy. Román Odměna (1975) a Žít jednou 

spolu (1988) můžeme zařadit mezi prózu s kriminální zápletkou, Vstup do ráje zakázán 

(1969) asi nejvíce spadá do kategorie dívčích románků a Liána smrti (1968) je román 

dobrodružný.89 Nelze opomenout ani překladatelskou činnost Jarmily Loukotkové. Svou 

pozornost zaměřila na dva francouzské literáty, a sice na Françoise Villona a na François La 

Rochefoucaulda. Dle slov Vladimíra Bretta je Jarmila Loukotková jednou z 

našich nejkvalifikovanějších překladatelů Françoise Villona.90 

4 Antické dějiny a historické osobnosti, o kterých Loukotková píše 

První román, kterému se bude tato práce věnovat, je spisovatelčina románová prvotina 

Není římského lidu (1949). Tento román napsala Loukotková ve dvaceti pěti letech a hned 

ji podle jejích slov jako spisovatelku „udělal“.91 Není římského lidu začíná smrtí císaře 

Claudia a mapuje nástup Nerona na trůn a celou jeho vládu. Román je rozdělen do tří částí, 

první Loukotková nazvala Po neblahých znameních, druhá se jmenuje V kalném zrcadle a 

závěrečná nese název Prohry. Protagonistou románu je básník Petronius. 

Druhým dílem Jarmily Loukotkové, které budu rozebírat, je román Pod maskou smích 

(1994). Jedná se o dílo z její pozdější tvorby. Od její románové prvotiny Není římského lidu 

dělí tento román čtyřicet pět let. Hlavním hrdinou románu Pod maskou smích je autor 

slavných komedií, Publius Terentius Afer a jeho protihráčem senátor Cato. 

Obě díla spojuje to, že v nich vystupuje významný římský literát, který je dodnes jako 

spisovatel relevantní. Román Pod maskou smích představuje Publia Terentia Afera, již jako 

malého chlapce, který se dostává do Říma. Sledujeme fascinující proměnu otroka 

v uznávaného dramatika, jehož románový obraz rozdělila Loukotková do čtyř etap, jež 

pojmenovala Syn, Otrok, Básník a Člověk. S Petroniem se v románu Není římského lidu 

setkáváme již s jako dospělým a uznávaným mužem, který už má za sebou zkušenost se 

správcovstvím Bithýnie a konzulát. Jak jsem již psala výše, oba romány rozebírá Josef 

Valouch ve své monografii o Jarmile Loukotkové. V případě románu Není římského lidu 

 
89 SLOVNÍK ČESKÉ LITERATURY. Jarmila Loukotková. [online.] posl. aktul. 22. 4. 2009. [cit. 1.4. 2021] 
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90 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 182. 
91 GEN: Jarmila Loukotková pohledem Jiřího Věrčáka. [dokumentární film]. Režie Jiří VĚRČÁK. Česká 

republika: Česká televize, 2002. 
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také poukazuje na to, že se Loukotková patrně inspirovala Tacitovým dílem, i když to není 

nikde dohledatelné. Co se týče románu Pod maskou smích, není mu ve Valouchově díle 

věnována taková pozornost, jako románu Není římského lidu. Valouch se ve svém rozboru 

nezmiňuje o nepřiznané inspiraci epizodou, o které píše Polybios.   

4.1 Historické pozadí Neronovy doby 

Začátek vlády císaře Nerona datujeme do roku 54 n. l., kdy jako šestnáctiletý nastupuje 

na trůn po smrti císaře Claudia.92 Po smrti své první manželky, nechvalně proslulé 

Messaliny, se Claudius počtvrté oženil, tentokrát s Julií Agrippinou, nazývanou též jako 

Agrippina mladší. Čtvrtá Claudiova manželka byla dcerou Vispanie Agrippiny (Agrippiny 

starší) a římského vojevůdce Julia Caesara Germanika. Byla zároveň Claudiovou neteří. 

Nero tedy nebyl vlastním synem předchozího císaře Claudia, ale pouze synem adoptivním. 

Pokrevním otcem Nerona a prvním manželem Agrippiny byl Gnaeus Domitius 

Athenobarbus, který pocházel z velmi starobylé římské rodiny. Roku 7 n. l. se jim narodil 

syn Lucius, pozdější císař Nero.93 

Claudius a Agrippina mladší uzavřeli manželství v roce 49 n. l. a o rok později 

Claudius, na naléhání Agrippiny, jejího syna Lucia adoptoval, a to navzdory tomu, že měl 

z předchozího sňatku syna Britannika. Po adopci získal Lucius nové jméno Nero Claudius 

Caesar Drusus Germanicus a stal se prvním čekatelem na trůn. Po Claudiově smrti byly 

Britannikovy nároky prohlášeny za neplatné a Agrippina s pomocí pretoriánského prefekta, 

Sexta Afrania Burra, získala trůn pro Nerona.94 

Počátky Neronovy vlády jsou těmi šťastnějšími lety v dějinách Římské říše. Trvala 

doba míru, říše relativně prosperovala a římští občané se těšili na lepší časy. Zpočátku měl 

Nero ambiciózní liberální plány, jako např. daňovou reformu či zákaz gladiátorských zápasů, 

ale ukázalo se, že jsou neproveditelné. Mladý císař se tak místo vládnutí začal věnovat 

nezřízenému společenskému životu a vladařské povinnosti nechal v rukou svého 

vychovatele Lucia Annaea Seneky a velitele pretoriánů, Burra. V roce 62 n. l. Nero přišel o 

 
92 GRANT, Michael. Římští císařové. Praha: BB art. 2010, s. 51. 
93 BARRET, Anthony a kol. Životopisy císařů. Praha: Academia. 2012, s 139. 
94 Tamtéž. 
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oba tyto rádce, Burrus zemřel a Seneca jeho služby opustil. Císařovým hlavním rádcem se 

stává Gaius Ofonius Tigellinus, prefekt pretoriánské gardy, muž nevalné pověsti.95 

 Událostí, která odstartovala nepokoje, byl velký požár Říma v roce 64 n. l. Ten 

způsobil, že se velká část římského obyvatelstva ze dne na den ocitla bez domova a ztratila 

své sociální jistoty. Na Neronově popularitě se podepsaly také pověsti o tom, jak požár 

vznikl.96 Dle Tacita se Nero snažil svalit vinu za požár na malou komunitu křesťanů, kteří 

byli ve své době považováni za židovské odpadlíky a mnoho jich nechal upálit. Do tohoto 

období bývá datována mučednická smrt sv. Petra a sv. Pavla. 

 V roce 65 n. l. došlo k událostem, které dnes nazýváme pisonské spiknutí. Spiknutí 

nese jméno Gaia Calpurnia Pisona, údajného vůdce rebelie, avšak některé jiné prameny 

uvádějí, že v čele stál Faenius Rufus či Seneca. Spiklenci se upínali k myšlence obnovit jako 

státní zřízení republiku. Spiknutí bylo ovšem odhaleno a následkem toho byla zabita (nebo 

byli odpůrci přinuceni spáchat sebevraždu) značná část Neronovy opozice.97 

Císař, jenž sám sebe považoval ze velkého umělce, se poté vydal na cestu do Řecka, 

která vyvrcholila jeho projevem, ve kterém formálně provincii osvobodil od římských daní 

a správy. Císařova nepřítomnost v hlavním městě jeho popularitě příliš nepomohla, naopak 

se jeho postavení začalo ještě více zhoršovat. Když se Nero do Říma vrátil, správce Galie, 

Vindex, se proti němu neúspěšně vzbouřil, jenže vojáci poté provolali císařem správce 

Hispánie, jednasedmdesátiletého Galbu, a volbu potvrdil i senát. Poté co se Nero dozvěděl, 

že se od něho odvrátila i pretoriánská garda, spáchal v roce 68 n. l. sebevraždu.98 

4.2 Petroniovy osudy a jeho druhý život 

Životní příběh soudce krásy na dvoře Neronově je obestřen mnohými nejasnostmi, 

s jistotou nemůžeme určit ani rok jeho narození. O jeho dětství a jinošských letech toho 

rovněž mnoho nevíme. V Tacitových letopisech se Petroniovo jméno objevuje až 

v souvislosti s jeho funkcí správce Bithýnie v roce 62 n. l. a poté se o něm zmiňuje jako o 

konzulovi. Jinak o Petroniovi bohužel nemáme mnoho dochovaných informací. Se 

 
95 PEČÍRKA, Jan a kol. Dějiny pravěku a starověku II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. s. 
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96 TACITUS. Letopisy, s. 467. 
97 PEČÍRKA, J. Dějiny pravěku a starověku II., s. 787. 
98 GRANT, Michal. Dějiny antického Říma. Praha: BB art. 1999, s. 255. 
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stoprocentní jistotu ani nemůžeme spojit Petronia, který se vyskytuje v Tacitových 

letopisech, s autorem díla Satyricon, jelikož autorovo praenomen není bezpečně 

dosvědčeno.99 Tacitus se ve svých letopisech vůbec nezmiňuje o Petroniově spisovatelské 

činnosti.100 

 Tacitus vykresluje Petronia jako někoho, kdo den prospal a noc trávil v radovánkách. 

Vyzdvihuje však jeho schopnosti a vyjadřuje se o něm jako o „vzdělaném světákovi“. Po 

skončení svého funkčního období se Petronius vyskytoval v blízkosti dvora a patřil do užšího 

kruhu kolem císaře Nerona.101O Petroniově přístupu k životu asi nejvíce svědčí způsob, 

jakým se rozhodl odejít ze světa. Vypjatá situace na Neronově dvoře už pro arbitra elegance, 

Gaia Petronia, přestala být únosná, a tak vyhodnotil, že pro něj nejlepším východiskem bude 

sebevražda. 

„Přece však nezbavil se života rázem, nýbrž nařízl si žíly a dával si je několikrát podle 

libosti podvázat a zase otevřít, hovořil s přáteli, ne však vážné řeči nebo ve snaze získat slávu 

pevné povahy. Poslouchal je také, když přednášeli, ale nic o nesmrtelnosti duše a 

filosofických zásadách, nýbrž rozmarné básně a hravé verše. Některé otroky štědře 

obdaroval, jiné dal zmrskat. Ještě ulehl k hostině, ještě si popřál spánku, aby se smrt, třebas 

vynucená, podobala přirozené.“102 

Tacitus uvádí, že Petronius před smrtí stihl sepsat seznam Neronových „miláčků a 

milenek“. Sepsal závěť, v níž vyjevil všechny císařovy neřesti a pohlavní výstřednosti. Psaní 

zapečetil, poslal Neronovi a zlomil svůj pečetní prsten, aby nemohl být zneužit.103 

Petronius proslul však především tím, že mu bývá připisováno autorství literárního 

díla Satyricon. Bohužel nebyl nalezen žádný pozdější rukopis, na němž by se dílo zachovalo 

celé. Nejdelší úryvek byl nalezen roku 1650 v chorvatském Trogiru. Starověké anály sice o 

Petroniově spisovatelské kariéře mlčí, ale v nalezených rukopisech je zmíněno příjmení 

Arbiter a shodně se o něm (jako o Arbitrovi) vyjadřuje Tacitus ve svých Letopisech. I doba 

napsání díla se datuje přibližně do let, kdy Petronius žil. Vzhledem k tomu, že se dochovaly 

 
99 STIEBITZ, F. Stručné dějiny římské literatury. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.1966, s. 29 
100 TACITUS. Letopisy, s. 467. 
101 Tamtéž. 
102 Tamtéž. 
103 CONTE, Gian, Biagio. Dějiny římské literatury. Praha: KLP. 2003, s. 407. 
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z díla jen útržky, vyvolává Petroniovo dílo řadu otázek. Už jen určení žánru díla je 

předmětem sporu mezi badateli. Satyricon bývá střídavě označován za epickou parodii, 

literární mimus, soubor milétských novel, mennipskou satyru, anebo za parodii řeckého 

milostného románu, což je dnes asi nejpřijímanější názor.104  

V antické literatuře je běžné, že postavy promlouvají stylizovaným jazykem, který je 

nepodobný hovorové řeči. I otroci v Plautových komediích kombinují jazyk z různých 

stylistických rovin, od těch nejvyšších, až po vulgární jazyk z ulice. Jazyk jednotlivých 

postav od sebe nebývá odlišen, takže latina urozeného svobodného občana se nijak zvlášť 

neliší od latiny otroka. Petronius si, coby spisovatel, s jazykem postav však uměl poradit 

lépe. Postavy v jeho díle se vyjadřují velice realisticky, proto je Satyricon jeden 

z nejcennějších pramenů tzv. vulgární latiny.105 

Ústřední postavou románu je mladý dobrodruh Enkolpius, který líčí příhody, jež se 

staly jemu a jeho druhům. Asi nejznámější částí Satyrica je Hostina u Trimalchiona, ve které 

autor bravurně využívá charakterové komiky a karikuje postavy zbohatlíků. Z literárního 

hlediska jde o dílo, které nemá v antickém umění obdoby. Satyricon je napsán tzv. 

prosimetrem, formou, ve které se mísí próza a poezie. Prosimetr má kořeny v antickém 

Řecku a římské literatuře byl představen Varronem v prvním století před naším letopočtem. 

Svým stylem zaujme Satyricon i dnešního čtenáře, archetyp, který se v Satyricu objevuje 

v Hostině u Trimalchiona, převzali slavní spisovatelé. Inspiroval například Boccaccia při 

psaní Dekameronu, Molièra v komedii Měšťák šlechticem a Voltaira ve filozofickém 

románu Candide. Z českých umělců pak ovlivnil Josefa Svatopluka Machara, Otokara 

Fischera nebo Stanislava Kostku Neumanna.106 Petroniův Satyricon patří mezi nejznámější 

literární díla vzniklá v antickém věku, popularitě se těšil zejména ve století osmnáctém, kdy 

byla Trimalchionova hostina napodobována ve dvorských kruzích.107 

Petroniovi bývá připisováno autorství básnické sbírky Priapea, jež se dochovala bez 

udání autora a doba vzniku je rovněž nejistá.  Sbírka obsahuje asi 80 básní, které se různí 

 
104 ŠUBRT, Jiří. Římská literatura. Praha: OIKOYMENH. 2005, s. 335. 
105 ŠUBRT, J. Římská literatura, s. 340-341. 
106 ARBITER, Petronius. Hostina u Trimalchiona. Přeložil Karel Hrdina. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury a umění, 1959, s. 20 (předmluva). 
107 STIEBITZ, F. Stručné dějiny římské literatury, s. 295. 
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délkou i metrem. Autorství je Petroniovi připisováno na základě jisté tematické podoby 

k románu Satyricon.108 

Osudy Petronia jsou širší veřejnosti známy, spíše než z Tacitových letopisů, 

z literárních děl, které o rozhodčím ve věcech vkusu pojednávají. Životní příběh básníka 

Petronia je nám tedy spíše zprostředkován formou beletrie, než z historických pramenů. 

Nejznámějším dílem je asi Sienkiewiczův román Quo vadis. Patrně nejproslulejší, u nás 

vzniklé dílo, jež mapuje osudy Petronia, je román Jarmily Loukotkové Není římského lidu. 

4.3 Není římského lidu 

Děj románu začíná kolem roku 54 n. l., kdy umírá císař Claudius. Byl otráven svou 

manželkou Agrippinou a na trůn je s její pomocí dosazen, ani ne, sedmnáctiletý Nero. 

Claudiův vlastní syn, Britannikus, je tak upozaděn. Těmto důležitým historickým událostem 

přihlíží básník Petronius. První léta Neronovy vlády je mladý císař ovlivňován svou matkou, 

to se ale mění ve chvíli, kdy se Nero zamiluje do otrokyně Akté. Agrippina začíná ztrácet na 

svého syna vliv, vztah neschvaluje a na Neronovo místo chce dosadit Britannika.  Nero se 

obává o trůn a o své postavení a nechá svého nevlastního bratra otrávit. Císařova láska 

k mladé otrokyni Akté zanedlouho opadá a Nero se zamiluje do Poppaey Sabiny, 

nejkrásnější ženy v Římě. První část románu končí tím, že se Nero, za pomocí Aniceta, 

zbavuje i své matky Agrippiny. 

Císař Nero nedodržuje slib, který dal při na začátku své vlády, že bude přítelem lidu. 

Místo toho pořádá bujaré večírky, obklopuje se lidmi nevalné pověsti, nechává 

pronásledovat křesťany a je mu jedno, že jeho poddaní trpí hmotnou nouzí. Není tedy divu, 

že se proti jeho osobě začne formovat spiknutí.  Mezitím se Petronius zamiluje do krásné 

otrokyně jménem Nealcé, která je původem z Bithýnie. Její krása neujde pozornosti velitele 

císařských stráží, Tigellina, který chce otrokyni věnovat Neronovi jako dárek. Petroniovi se 

podaří Nealcé osvobodit z paláce a za nedlouho se z nich stanou milenci. 

Marcus Ostorius, jeden z účastníků pisonského spiknutí, navštíví Petronia a svěřuje 

mu plány na sesazení Nerona. Soudce krásy mu sice půjčí peníze, ale k rebelům se nepřidá. 

Je toho názoru, že císaře je potřeba povznést a přivést ho k rozumu. Domnívá se, že povstání 
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by zbytečně zahubilo mnoho lidí. Snaží se přesvědčit Ostoria, že kdyby se dostala moc do 

rukou lůzy, znamenalo by to katastrofu. 

Když císař vyrazí na projížďku se svou ženou, Poppaeou Sabinou, je rozladěn tím, že 

ho lidé v ulicích nevítají. Proto, když později za Neronem přišli Petronius s Marcem 

Ostoriem a tlumočili císaři požadavky lidu, rozzuřený císař prohlásil, že se sám na vlastní 

oči přesvědčil, že „není římského lidu.“ 109 Den poté Nero sezve hosty a nechá uspořádat 

slavnost, o které prohlásí, že bude velkolepá. Uprostřed hostiny si lidé všimnou, že Řím 

začal hořet. Zkázonosný požár Nero přitom použil jako pozadí pro přednášení poezie. 

V kontrastu s tím se Petronius Arbiter vydal městu na pomoc. Požár měl ničivé následky, 

kvůli větru se podařilo oheň uhasit až po šesti dnech a deset ze čtrnácti římských čtvrtí lehlo 

popelem. Marcus Ostorius nepřestal podněcovat lid ke vzpouře proti císaři, a tak byl zatčen. 

Petronius pronesl v senátu odvážnou řeč s podněty, jak by se dalo lidu pomoci, a Nero mu 

dal na starosti obnovu Říma. Na Nerona tato řeč zapůsobí a dá Petroniovi na starost opravu 

zničeného města, čímž končí druhá část románu. 

V poslední části románu dochází ke katarzi a k nevyhnutelnému tragickému konci. 

Pod Petroniovým vedením sice Řím po požáru znovu povstal, dokonce do ještě 

reprezentativnější podoby. Nero měl záchvěv touhy se stát lepším člověkem a vládcem, 

kterého si Římská říše zaslouží, ale poté co se dozvěděl o chystaném útoku na jeho osobu, 

svá předsevzetí opustil a jeho náprava tím byla ztracena. Nastalo období teroru, lidé byli 

zatýkání a mučeni, povstalci popraveni. Neronovu běsnění neunikla ani jeho, v tu dobu, 

těhotná manželka Poppaea Sabina, kterou v návalu vzteku zabil a s ní i jejich nenarozené 

dítě. Když se Petronius Arbiter dozvěděl, že i proti němu se obrátil císařův hněv, nepokusil 

se o útěk a raději spáchal sebevraždu s vědomím, že jeho družka Nealcé a syn jsou v bezpečí. 

Pološílený císař zůstal u moci ještě další dva roky. Na samý závěr antagonista románu 

čtenáře přesvědčuje, že zbývající léta jeho panování budou ještě horší než ty předešlé. 

Román končí smrtí císaře, s dramatickým zvoláním jemu vlastním: „Jaký to umělec ve mně 

umře!“110 
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4.4 Postavy v románu Není římského lidu 

Jarmila Loukotková se při výběru postav drží písemných pramenů, které z této doby 

máme zachované a nové postavy si vymýšlí jen minimálně. Jarmila Loukotková v žádném 

ze svých rozhovorů explicitně neříká, jaký pramen jí byl při psaní historického románu Není 

římského lidu oporou, ale je zjevné, že pro ni byly hlavní inspirací Tacitovy Letopisy. Jelikož 

se jedná o beletrii, je nutné si uvědomit, že umělec má právo přizpůsobit charakter postav 

svému příběhu. 

4.4.1 Petronius 

 Ústřední postavou románu Není římského lidu je básník Petronius. Jelikož toho o 

Petroniových osudech není příliš známo, musela si Loukotková detaily z jeho života 

domyslet, aby vznikl plnohodnotný protagonista. Spisovatelka se povětšinou drží fakt, jež 

se dají vyčíst z antických letopisů, těch však, jak jsem již zmínila, není mnoho. Petronius je 

v době, kdy román začíná, bývalým správcem Bithýnie a nově jmenovaným konzulem. 

Rovněž je blízko dvora a má jistý vliv na císaře Nerona, hlavně co se vkusu týče a přezdívá 

se mu soudce krásy: 

„Petronia má rád, velmi rád, pokud zhýčkané císařské mládě dovede mít rádo. 

Oblíbil si ho pro jeho pohotový vtip, a hlavně pro vytříbený vkus. Zamýšlí-li Nero koupit 

nějaké umělecké dílo, poradí se s Petroniem. Teprve potom koupi uzavře. Jednou básníka 

žertem nazval „arbiter elegantiae“, soudce krásy, a už mu to zůstalo. Arbiter se stalo jeho 

jménem. Petronius Arbiter.“ 

 Co se týče Petroniovy povahy, Loukotková vykresluje Petronia ve velmi dobrém 

světle. V románu je Petronius vylíčen jako někdo, kdo o sobě smýšlí takto: „Snažil se jít 

v životě vždycky čestně a rovně. Snažil se o to vždycky, třebaže neměl malá přání, ani malé 

ctižádosti, ani malé touhy. Jeho přáním bylo mít milovanou a milující ženu a děti. Jeho 

touhou bylo pozvednout vlast z úpadku, do něhož se nezadržitelně řítí.“111 

  V románu je také zakomponována Petroniova spisovatelská činnost. Jarmila 

Loukotková se drží všeobecně uznávaného faktu, že Petronius Arbiter je autorem Satyrica, 

i když v jejím hlavním zdroji, v Tacitových Letopisech, se o jeho spisovatelské kariéře 
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nepíše. Loukotková ve svém románu datuje napsání Petroniova nejznámějšího díla do doby 

po smrti Britannika, čili po roce 55 n. l. Jednalo se o léta, kdy se Petronius dobrovolně vzdálil 

od císařského dvora a čas od času pořádal malé slavnosti jen pro několik důvěrných přátel.112  

Je to také postava, která se na rozdíl od jiných, chová k otrokům jako k lidským 

bytostem a nenechává je bezdůvodně trestat. Samotný fakt, že Petronius viděl Poppaeu 

Sabinu, jak bezdůvodně zbičovala svou otrokyni, způsobí, že o ní ztratí dobré mínění a od 

té chvíle se na ni nedívá stejně. „Petronius ji nadále přátelsky pozdravuje, časem se i zastaví 

na trochu rozmarné řeči, ale Poppaea cítí, že ztratila vážnost, důvěru i dobré mínění.“113 

Petronius dokonce navazuje romantický vztah se svou otrokyní Nealcé a zplodí s ní syna. 

  Naopak Tacitus ve svých letopisech píše, že když Petronius umíral, nechal některé 

své otroky zbičovat a jiné obdarovat.114 Loukotková se víceméně drží Tacitova narativu, 

pouze vynechává bičování otroků: „Nařízl si žíly v zápěstí, sezval hosty, přednášel hravé 

verše a popíjel víno. Žíly si dal opět ovázat a předčítal přátelům závěť; odměnil svoje 

služebnictvo bohatými dary. Všichni plakali, všichni, čeleď i přátelé. Jen Arbiter se usmíval 

a v očích mu plál oheň.“115  Způsob, jakým je Petronius v románu zobrazen, patrně Jarmila 

Loukotková zvolila ve snaze zdůraznit kontrast mezi soudcem krásy a zkažeností postav 

pohybujících se na vrcholu moci. Jde o příklad toho, jak je charakter postavy přizpůsoben 

příběhu, který se autorka ve své knize rozhodla prezentovat.  

4.4.2 Nero 

Petroniovým antipodem, v románu Jarmily Loukotkové, je císař Nero. Na počátku 

příběhu je Nero dosazen na trůn s pomocí své matky a velitele pretoriánské gardy, Sexta 

Afrania Burra. V té době je mladý císař ovládán svou matkou, která prostřednictvím svého 

syna ovlivňuje řízení státu. Teprve později začíná mezi Agrippinou a Neronem docházet 

k roztržkám. Jednou z jejich příčin je i císařův milenecký poměr s krásnou otrokyní Akté, se 

kterým se Agrippina nedokáže smířit, neboť cítí, že se tím Nero vzdaluje ze sféry jejího 

vlivu. Odcizení mezi matkou a synem začíná přerůstat v nenávist. Nero v té době začíná 
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trávit více času s velitelem pretoriánů, Tigellinem, člověkem, který se v Římě netěší příliš 

dobré pověsti.   

 Na Neronově postavě, v románu Loukotkové, je zajímavé, že ačkoliv by měl být a 

jednat jako suverénní vládce, je velkou část románu ve vleku někoho jiného, kdo ho do 

značné míry ovlivňuje. Nejprve je ovlivňován matkou, pak se snaží otěže převzít Petronius 

a navést Nerona na správnou cestu. Jenže po smrti Britannika je soudce krásy dvorem tak 

znechucený, že se dobrovolně vzdaluje. Poté má na Nerona rozhodující vliv Tigellinus a 

jeho druhá manželka Poppaea.  

V průběhu Neronovy vlády postihuje obyvatele Říma hmotná nouze, sám císař se více 

věnuje radovánkám než vládním záležitostem a obklopuje se lidmi s nevalnou pověstí. Není 

proto divu, že u římských obyvatel není oblíben a formuje se proti němu spiknutí. Když si 

vyjede se svou manželkou na projížďku městem, čekají ho – místo vítajících poddaných – 

prázdné ulice. Když za ním druhý den přichází Marcus Ostorius spolu s Petroniem a vznesou 

požadavek, aby udělal něco proto, aby se obyvatelům jeho země vedlo lépe, císař reaguje 

následovně: 

„Není římského lidu. Včera k večeru jsem se o tom přesvědčil. Projížděl jsem ulicemi. 

V celém Římě nebylo nikoho, kdo by pozdravil svého císaře. Není tedy římského lidu. Město 

je bezúčelná změť neobydlených domů. Je zbytečné, aby stálo. Nebude stát. Je nesmyslné, 

aby tam sídlil císař. Nebude tam sídlit.“116 

Císař své tvrzení, že město nebude stát, myslí vážně a sezve do svého paláce hosty a 

tvrdí, že zažijí tu nejvelkolepější hostinu. Během hostiny Nero přednáší poezii. Sám sebe 

vidí jako umělce. Petronius sice uznává, že jeho verše nejsou úplně špatné, popisuje je jako 

„směs všech duchaplností, které kdo u dvora poztrácí“117, jenže jeho přednes je pateticky 

nesnesitelný. Kdykoliv vystoupí v divadle, lidé po něm chtějí přídavky, ale jen proto, aby se 

mu mohli posmívat. Uprostřed hostiny si všimnou, že Řím hoří. Požár se podařilo zastavit 

až šestý den, ze čtrnácti čtvrtí, v něž byl Řím rozdělen, zůstaly neporušené pouze tři. 

Loukotková se tedy ve své knize drží verze, kterou jako, jednu z variant, nabízí Tacitus ve 
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svých Letopisech, že za ničivým požárem stál Nero a jím povolaní žháři.118 Suetonius ve 

svém díle Životopisy dvanácti císařů dokonce Nerona přímo obviňuje ze založení požáru.119 

Navzdory tomu, že se v knize již před požárem objevil motiv pronásledování křesťanů, 

Loukotková se rozhodla epizodu známou z Tacita, kdy byl požár sveden na křesťany, 

vynechat. Naopak Jan Burian, ve své publikaci Římské impérium, Tacitův narativ přebírá a 

první pronásledování křesťanů dává do spojitosti s požárem z roku 64 n. l.120 Někteří 

moderní historikové jsou však k faktu, že císař Nero byl strůjcem požáru, značně skeptičtí. 

Dokonce je zpochybňováno i obviňování židovských odpadlíků, tedy křesťanů, za vznik 

požáru, které je zdokumentováno pouze v Tacitových Letopisech. Suetonius se ve svých 

Životopisech sice zmiňuje, že Nero perzekuoval křesťany, nicméně ne v souvislosti 

s požárem z roku 64.121 Lze jistě pochybovat, že by Nero riskoval počin, při jehož vyzrazení 

by mu hrozilo nebezpečí, že bude vystaven nenávisti požárem postižených obyvatel Říma. 

Je také málo pravděpodobné, že o zosnování takové akce, jako je úmyslné založení požáru 

hlavního města, by se političtí odpůrci císaře vůbec nedozvěděli a proti němu ho nevyužili. 

Namísto toho však volili krajně nejisté, skryté spiknutí, které nakonec skončilo prozrazením 

a jejich fyzickou likvidací. Oč snazší by bylo proti císaři, který nechal zapálit Řím, obrátit 

hněv „římské ulice“. 

 Nastalo období obnovy města, ve kterém se Petronius Arbiter velice angažoval, 

dokonce se mu povedlo pro svou myšlenku získat i císaře, který ho pověřil správou nad 

veškerou činností. Na chvíli se zdá, že si Nero uvědomuje, co svým činem způsobil a hledá 

všemožné způsoby, jak vše napravit. To vše ale trvá jen do té doby, než se císař dozví o 

útoku, který se na něj chystá. Spiklenci jsou prozrazeni a útok zmařen, životem však zaplatí 

i nevinní lidé, například Neronův starý vychovatel Seneca či Petronius Arbiter, který 

dokonce útok na císaře spiklencům rozmlouval. Nero poté vládne již jen dva roky, jsou to 

ovšem dva roky plné teroru a hrůzy. Pro popis konce Neronových dnů se Jarmila Loukotková 

 
118 TACITUS. Letopisy, s. 403. 
119 SUETONIUS, G. T. Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky spisu O význačných literátech, s. 305. 
120  BURIAN, Jan. Římské impérium: Vrchol a proměna antické civilizace. Praha: Svoboda, 1994, s. 160. 
121 SHAW, Brent. The Myth of the Neronian Persecution. Journal of Roman Studies, 105. [online.] 14. 8. 

2015, [cit. 15. 3. 2021]. s. 73-100. Dostupné z https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-roman-

studies/article/myth-of-the-neronian-persecution/73AC9F872D273C643F4E910B87B1A234. 
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drží toho, jak události popisuje ve svém díle Gaius Suetonius Tranquillus, ve svém díle 

Životopisy dvanácti císařů římských: 

„Žiji hnusně a ohavně – nesluší se to na Nerona, nesluší, je zapotřebí rozumu za těch 

okolností, nuže vzchop se! A již se blížili jezdci, kterým bylo nařízeno, aby ho živého přivlekli. 

Jakmile je zaslechl, úzkostlivě prohodil řecký verš: Rychlonohých ořů cval mi v uších 

bije.“122 

Nero i Petronius končí svůj život vlastní rukou. Je však diametrální rozdíl v tom, za 

jakých podmínek. Petronius přijímá svůj úděl vyrovnaně, naposledy uspořádá hostinu a 

pozve své blízké, kteří jeho odchod oplakávají. Arbitrovi zřejmě i pomáhá fakt, že jeho 

partnerka, již zmíněná otrokyně, Nealcé a jeho syn, pokračovatel rodu, jsou v bezpečí 

v Bithýnii. Nero sice přežije Petronia o dva roky, jenže musí žít s vědomím, že zabil svou 

těhotnou ženu, kterou miloval. Trpí paranoiou a je nemilovaným vládcem, kterého se chtějí 

jeho poddaní zbavit. Nero se rozhodne spáchat sebevraždu ve chvíli, kdy ví, že ho senát 

odsoudil a hrozí mu trýznivá smrt, a tak v hrůze, s pomocí tajemníka Epaphrodita, končí svůj 

život. 

4.4.3 Poppaea Sabina 

Poppeaea Sabina, neboli římská Venuše, je druhou manželkou císaře Nerona. Tacitus 

ji ve svých letopisech popsal jako ženu, která „měla vše možné mimo počestnost.“123 Je 

považována za nejkrásnější ženu Říma: 

„Co měla Ariadne, co měla Leda podobného této sličnosti? Co Helena, co Venuše by 

dokázaly proti této ženě? Sám soudce rozkmotřených bohyň Paris by pro ni zapomněl i na 

Helenu i na bohyně, kdyby při porovnání jejich krásy viděl ji s tak planoucíma očima.“124 

 S Arbitrem se zná již od dětství, její palác sousedí s Petroniovým a vzpomíná na to, 

jak ji jako malou houpal na kolenou. Poté, co se Petronius vrátil z Bithýnie, se s Poppaeou 

začali vídat a soudce krásy se jí dokonce začíná dvořit, ale to se mění v okamžiku, kdy je 

Arbiter svědkem toho, jak krutě se chovala ke svému služebnictvu. Stále ale dával Poppaee 

rady ohledně toho, jak se dostat ke dvoru, protože se touží stát císařovnou. Petronius si 

 
122 SUETONIUS, G. T. Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomku spisu O význačných literátech, s. 314. 
123 TACITUS. Letopisy, s. 359. 
124 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 30. 
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uvědomí, že Sabina Poppaea je někdo, kdo použije jakýchkoli prostředků, aby dosáhla toho, 

čeho si předsevzala. V Letopisech se neuvádí, že by Arbiter a císařovna Poppaea Sabina 

spolu měli nějaký bližší vztah, či se spolu dokonce znali od jejího dětství. Jarmila 

Loukotková si ale zřejmě spojení těchto dvou lidí oblíbila, stejný motiv použila ve svém 

nevydaném dramatu Zčeřená hladina, v němž je Sabina Poppaea do Petronia zamilovaná.125 

Tacitus ve svých Letopisech tvrdí, že Sabina Poppaea byla vdaná celkem třikrát, 

poprvé za římského jezdce Rufria Crispina, jemuž porodila syna. Crispinovi ji přebral Otho, 

společník císaře Nerona. Otho před císařem vychvaloval krásu své ženy a Nero ji zanedlouho 

chtěl poznat osobně. Poppaea císaře okouzlila, ten dlouho nečekal a poslal jejího druhého 

manžela jako místodržícího do Lusitánie, aby se ho zbavil a Poppaeu tak měl jen pro sebe.126 

Tomuto narativu je ve svém románu Loukotková věrná. Nero byl ale v této době ženatý 

s Oktavií, což byla dcera jeho nevlastního otce, císaře Claudia. Oktavie byla mezi lidmi 

oblíbená, takže nebylo lehké se jí zbavit. Poppaea jednoho z Oktaviiných služebníků 

podplatila, aby proti ní křivě svědčil, jenže ostatní Oktaviino služebnictvo zachovalo i na 

mučidlech své paní věrnost. I přesto se Nero nakonec své první manželky zbavil a oženil se 

se Poppaeou. Ani jí se však nevyhnula násilná smrt, která postihuje ženy Neronovi nejbližší. 

V době, kdy císařovna čeká potomka, ji Nero surově zbije a ta následkem toho umírá. Když 

leží na smrtelné posteli, nechá si zavolat Petronia, ke kterému ji stále pojí zvláštní pouto a 

představuje si, jaký by byl život po jeho boku. Zda skutečná Sabina Poppaea zemřela 

Neronovou rukou je dodnes otázkou, na níž neznáme odpověď. Tacitus, který je pro 

Loukotkovou v tomto románu primární inspirací, se kloní k názoru, že se tomu tak skutečně 

stalo, ale podle jiných pověstí se mohlo jednat o otravu, čemuž se ovšem Tacitus zdráhá 

věřit.127 Moderní historikové také nabízejí možnost, že císařovna zemřela při porodu nebo 

na následky potratu.128 

 
125 LOUKOTKOVÁ, JARMILA. Zčeřená hladina. [tisk]. Praha: Knihovna Národního divadla. 
126 TACITUS. Letopisy, 359-360.  
127 TACITUS. Letopisy, s. 460. 
128 MAYER, Roland. “What Caused Poppaeaʼs Death?” Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte, vol. 31, no. 2, 

1982, [online]. 1982, [cit. 10. 3. 2021]. s 248-249. Dostupné z 

https://www.jstor.org/stable/4435806?refreqid=excelsior%3A04fc6f45f9d0030fc0333931d7097541&seq=1#metad

ata_info_tab_contents. 
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4.5 Historická věrohodnost románu Není římského lidu 

Jarmila Loukotková se ve svém prvním románu drží nejdůležitějších historických 

faktů, která v zásadě nepozměňuje. Samozřejmě musíme brát v potaz, že se jedná o beletrii, 

a tudíž musíme předpokládat, že si spisovatelka bude domýšlet různé detaily, epizody či 

přidávat nové postavy, které budou vyhovovat zápletce.  

Jak jsem již psala v předchozí kapitole, román Není římského lidu pojednává o 

období vlády císaře Nerona, tedy o období mezi lety 54–68 n. l. Z Tacitových Letopisů se 

dozvídáme, že Petronius, rozhodčí ve věcech vkusu, na Neronově dvoře skutečně působil. 

Bohužel informace, jež se nám o Petroniovi zachovaly, jsou značně omezené a bylo by tedy 

takřka nemožné z nich vytvořit plnohodnotného protagonistu románu. Obraz Petronia, který 

vylíčil Tacitus, dal tedy obrysy hlavnímu hrdinovi románu a fantazie Jarmily Loukotkové 

ho na stránkách knihy oživila. Nemůžeme s jistotou tvrdit, jak velkou roli hrál Petronius na 

Neronově dvoře, zda byl císaři tak blízko, jak se jeví v románu Jarmily Loukotkové. Je tedy 

možné, že spisovatelka jeho roli na dvoře poněkud zveličuje. 

Na prvních stránkách románu se Agrippina, za pomoci travičky Locusty,129 zbaví 

svého manžela, císaře Claudia, a s pomocí Burra dosazuje na trůn svého, ani ne 

sedmnáctiletého, syna Nerona. V běhu těchto událostí se Loukotková víceméně drží 

Tacitových pramenů. Když má být Nero poprvé představen lidu jako císař, je to právě 

Petronius, kdo ho jeho novým titulem pozdraví poprvé: 

„Nero se usmívá a vystupuje na terasu nad veřejné prostranství. Kyne lidu. Volání, 

jásot, nadšení. Římský lid pozdravuje nového císaře. Květiny, vavřínové snítky, růžová 

poupata. Ave caesar! Buď zdráv císaři! A já jsem toho původcem, myslí si Petronius. Já 

první jsem ho jako samozvance pozdravil. Petronius Arbiter dosadil císaře římského. Jak se 

z toho jednou zodpovím?“130 

Tato epizoda, která je pro knihu a pro románového Petronia tak důležitá, se v Tacitovi 

neobjevuje. Neronovy první okamžiky v roli císaře jsou v Letopisech popsány podobně jako 

v románu Loukotkové. Román i pramen popisují roli Burra, pretoriánského prefekta, při 

 
129 S touto postavou se setkávám jak v Tacitových Letopisech (s. 327), tak v Suetoniových Životopisech (s. 

299). 
130 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 48. 
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dosazení sedmnáctiletého Nerona, počáteční zmatení vojáků a i fakt, že se ptali po 

Britannikovi, vlastním synovi císaře Claudia, jen se v nich Tacitus nezmiňuje o přítomnosti 

Petronia Arbitra.131 

Na začátku Neronovy vlády Petronius, i přes určité pochybnosti, doufá, že až císař 

dospěje, tak bude schopným panovníkem. Pohybuje se v blízkosti dvora a mladého císaře se 

snaží mentorovat. Když však Nero otráví svého nevlastního bratra, Britannika, jímž se cítí 

být ohrožen, dobrovolně se odvrací od dvora a na Nerona začne mít čím dál tím větší vliv 

Tigellinus.132 

Petronius se snaží po požáru Neronovi radit, jak být dobrým vládcem a jak se 

vypořádat s krizí, která v Římě po požáru vypukla. Císař má zpočátku snahu být dobrým 

panovníkem, žádá Petronia o rady, jak postupovat a podporuje rychlé obnovení města. Jenže 

se dozví o chystaném spiknutí proti jeho osobě a jeho strach a paranoia zvítězí. Strůjci 

povstání jsou umlčeni a Nero dokončuje svou transformaci v tyrana: 

„Život u dvora a v Římě se vrátil na bývalou cestu neřesti a ukrutenství jako před 

požárem. Novou společnici však dostal Nero, společnici věrnou a neúnavnou, která teď 

provází každou jeho chvíli a střeží každý jeho pohyb. Její jméno je Hrůza.“133 

Když byla Petroniovi nabídnuta účast na pisonském spiknutí Marcem Ostoriem, tak 

se nepřidal. I účast samotného Marca Ostoria na Pisonově spiknutí není jasná. Marcus 

Ostorius je na začátku knihy představen jako mladý nadějný muž. On sám i jeho otec se 

vyznamenali v bojích v Británii.134 V románu je Marcus Ostorius jedním z předních mužů 

Pisonova spiknutí, v Tacitových Letopisech však mezi strůjci uveden není. Skutečný 

Ostorius byl podle Tacita obětí udavačství, které se rozmohlo po odhalení spiknutí. Podle 

Letopisů spáchal Marcus Ostorius sebevraždu v roce 66 n. l., tedy až rok po Pisonově 

spiknutí.135 

Petronius se obával, že by povstání a jeho následující dohra skončily krvavě a byly 

by zbytečné oběti na životech. Petronius se domníval, že se z Nerona ještě může stát dobrý 

 
131 TACITUS. Letopisy, s. 328. 
132 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 143. 
133 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 388. 
134 TACITUS. Letopisy, s. 306. 
135 TACITUS. Letopisy, s. 465. 
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vládce. Těžko říct, jaká byla role Petronia v pisonském spiknutí ve skutečnosti, Tacitus píše, 

že se rozhodčímu ve věcech vkusu stalo osudným soupeření s Tigellinem o Neronovu přízeň. 

Tigellinus prý žárlil na Petroniovo postavení, viděl ho jako svého soka. Byl si vědom, že 

Petronius je příjemnější společník a lepší znalec rozkoší. Tigellinus měl vyprovokovat 

Neronovu krutost a vytýkal Petroniovi jeho přátelství se Scaevinem, členem pisonského 

spiknutí. Navedl jednoho otroka k udání, znemožnil Petroniovi obranu a větší část jeho 

služebnictva nechal zavřít.136 

V tomto bodě se Loukotková s Tacitem rozchází, je pravda, že v knize spolu 

Tigellinus a Petronius soupeří, vyměňují si názory a špičkují se navzájem, ale po požáru 

v Římě se jejich vztahy do určité míry stabilizovaly, a byl to právě Tigellinus, kdo Petronia 

varoval, že mu hrozí nebezpečí. Jenže v tu chvíli již Petronius přijal svůj osud, zřejmě se 

cítil vinen za svůj podíl na současné bezútěšné situaci a rezignovaně se stoickým klidem 

reagoval: 

„Jde ti o život, došlo na tebe. Vojáci druhého velitele jedou za mnou. Mají tě zajmout 

a dovést k Neronovi. Zachraň se! Prchni, Petronie! Gaius spatřil v duchu loď, vzdouvající 

se po zčeřené hladině moře. Je pozdě. Dokud jsi na živu, není pozdě. Loď odplula, Tigelline. 

U všech hromů, copak nemáš koně? Ale křídla nemám. Jsem unavený k smrti, veliteli. Moje 

loď už odplula, Tigelline. Odpusť si teď slova dobrá pro básně. Jedou pro tebe, chceš skončit 

jako Ostorius? Nebojím se, zůstanu. Pak jsi prohrál. Soudce krásy pohladil hřívu plavého 

koně a přimkl tvář k jeho šíji. Já už jsem prohrál dávno.“137 

Pověry a věštby v románu 

Život obyvatel antického Říma je neodmyslitelně spojen s polyteistickým náboženstvím. 

Lidé ve starověku byli přesvědčení, že vše se děje, protože si to tak bohové přejí a byli si 

jisti, že bohové svou vůli projevují určitými znameními. Proto nebylo možné provést nic 

signifikantního bez předběžného zpytování vůle bohů.138 Důležitost těchto znamení a pověr 

dokazuje i citát z Liviových Dějin: 

 
136 TACITUS. Letopisy. s. 467. 
137 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 400. 
138 GROH, Vladimír; HEJZLAR, Gabriel: Život v antickém Římě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1972, s. 111. 
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„Tak přibylo na vážnosti zkoumání věštných ptáků i kněžského sboru augurů, že se 

napříště ve válce ani doma nedálo nic bez pozorování věštných ptáků a že byla rozpouštěna 

shromáždění národa i sbory vojska i odkládány nejdůležitější podniky, kdykoli to ptáci 

nedovolili.“139 

Loukotková v románu Není římského lidu s těmito motivy pracuje. Fakt, že 

Loukotková zahrnuje do svého románu tento aspekt života starověkých Římanů, přidává 

jejímu dílu na autenticitě a upozorňuje nepoučeného čtenáře, že i tyto faktory ovlivňovaly 

každodenní život a představy tehdejšího obyvatelstva. 

 Hned v úvodní kapitole, při slavnostním obědě, když vchází do dveří Petronius, je 

mu připomenuto, ať jako první vkročí pravou nohou, aby s ním do komnaty vešla pohoda, 

dobrá chuť a štěstí. V této chvíli si císař Claudius uvědomuje, že on sám, když vcházel 

k obědu, přešlápl a vkročil levou nohou.140 A skutečně, Claudiovi se oběd stane osudným. 

Je otráven Locustou, za pomocí svého dvorního lékaře Xenofonta, na příkaz Agrippiny. 

V románu hraje velkou roli věštba Řekyně Eirene, která Petroniovi, ještě jako 

nemluvněti, předpověděla budoucnost. Románový Petronius se narodil v Pompejích v den, 

na který ještě dlouho poté vzpomínalo. Celý den provázela samá zlá znamení, například 

z Venušina chrámu spadla soška Amora, na špici Apollónova chrámu se usadil roj včel a 

odehrály se další nepříznivé přírodní úkazy. Z těchto úkazů věštkyně Eirene předpověděla 

budoucí zkázu Pompejí. V tento památný den se v Pompejích narodilo jen jediné dítě, a tím 

byl právě Petronius. I v tomto údaji o Petroniovi se patrně jedná o fabulaci, místo Petroniova 

narození není známo. 

Eirene předpověděla nemluvněti, že z něj vyroste znamenitý muž a že jeho jméno 

bude veřejně známo, budou ho milovat malí i mocní, ale vždycky bude sám. „Celý jeho život 

bude bouřlivého dne, kdy se narodil, bude se zmítat v pohromách a mračných chvílích své 

duše i města a státu, ale bude proplouvat bez újmy a bez úrazů. Jeho smrt je žlutá mlha 

s rudým proudem. V něm voní květy. Zvučí hudba. Prýští víno. Plynou verše. Hoří vítězná 

láska.“141 

 
139 LIVIUS, Titus. Dějiny I. Přeložili Pavel Kucharský a Čestmír Vránek, Praha: Svoboda. 1979, s. 91. 
140 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 15. 
141 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 68. 
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  Tento romantický motiv má v knize svůj význam, v několika větách čtenáři totiž 

spisovatelka naznačuje, jaký osud má pro svého protagonistu připravený. Románový 

Petronius byl doopravdy u lidu oblíbený, jeden čas byl Neronovým oblíbencem a jeho 

literární dílo se hojně četlo. I předpověď, že bude sám, se vyplnila, na krátký čas našel 

partnerku v Nealcé, jenže když se situace u dvora vyhrotila, poslal Nealcé s jejich synem do 

Bithýnie a on zůstal, což se mu stalo osudným. Při jeho posledních chvílích před smrtí 

skutečně teklo víno, hrála hudba a recitovala se poezie. Důležitost tohoto motivu ve svém 

rozboru románu zdůrazňuje i Josef Valouch.142  

Motiv žluté barvy, coby předzvěsti něčeho špatného, se objevuje také ve třetí kapitole 

románu. Den po smrti císaře Claudia má Petronius pocit žluté barvy, žluté clony. Jeho „žlutá 

nálada“ jak ji sám básník nazývá, nebyla nikdy předzvěstí ničeho dobrého. Petronius o sobě 

tvrdí, že není pověrčivý a že svoje „barevné nálady“ nebere jako předtuchy. Vysvětluje, že 

již od dětství smýšlí v barvách a tónech, že jeho citlivé nitro vnímá dění a pocity v několika 

odstínech. Skutečnosti, jež jsou pro Petronia příznivé, vnímá modrozeleně, světle purpurová 

znamená pro soudce krásy vášeň, hněv a nenávist. Žlutou barvu vnímá Petronius jako opak 

modrozelené.143 Petroniova „žlutá nálada“ je předzvěstí události, která se má ten den 

odehrát. Tohoto osudného dne Petronius první pozdraví Nerona jako císaře a jeho osud je 

zpečetěn, protože se ve svých očích stává „porodní bábou při vylíhnutí císaře“.144 

Další postavou, která obětuje svůj život proroctví je Poppaea Sabina. Ta si jako mladá 

dívka nechala sestavit horoskop a vyložit budoucnost od čarodějnice Locusty. Locusta jí 

pověděla, že se pro svou krásu a povahu měla narodit v císařském paláci, ale že jí bylo 

předurčeno se bít, aby její předurčení došlo naplnění. Má se stát první ženou v Římě, a to 

jak sličností, tak postavením.145 Od té doby Poppaea vše podřizuje tomu, aby se dostala co 

nejblíže ke dvoru. Je přesvědčena, že toho dosáhne, protože jí to určil osud a hvězdy. Na 

základě toho se i vdá. Jejím prvním manželem je sice nevýznamný senátor Crispinus, ale její 

druhý manžel, Otho, se pohybuje v bezprostřední blízkosti císaře Nerona, takže se Poppaea 

tímto sňatkem svému snu zase o krůček přibližuje. 

 
142 VALOUCH, J. Jarmila Loukotková, s. 61. 
143 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 38. 
144 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 48. 
145 LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 31. 
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4.6 Historické pozadí románu Pod maskou smích 

Kniha Pod maskou smích se odehrává ve druhém století před naším letopočtem, 

v období mezi koncem druhé a začátkem třetí punské války. Vnější římskou politiku čekaly 

po vyhrané první punské válce další úspěchy. S druhou a třetí punskou válkou se Řím zbavil 

svých nejobávanějších soupeřů, a navíc Římané získali další území, Galii Předalpskou a 

Narbonskou, Hispánii a část afrického pobřeží. Na východě, v roce 146 př. n. l., Římané 

dobytím města Korint dokončili ovládnutí Řecka a Makedonie, z nichž se stala provincie 

Achaia, a získali rozhodující vliv v upadajících východních helénistických státech.146 

Přeměnu Říma ve středomořskou velmoc potvrdila až třetí punská válka (149–146 př. 

n. l). Obě předchozí války vyvolalo Kartágo svými činy, kdežto poslední punská válka byla 

uměle vyvolána Římem. Tímto aktem Řím pokračoval v dobyvačné územní politice. 

Hlavními agitátory v politice proti Kartágu byl Marus Portius Cato Starší a Tiberius 

Sempronius Gracchus. Je paradoxem, že Cato, největší odpůrce Kartága, zemřel ve stejném 

roce, kdy byla vyhlášena Kartágu válka. Již zpočátku války bylo jasné, že Řím, který 

podporovaly i některé africké kmeny sousedící s Kartágem, bude mít převahu. Kartágo mělo 

snahu se s Římem dohodnout na mírových podmínkách. Jenže podmínky, které požadovali 

Římané, byly pro Kartagince nepřijatelné, pročež se rozhodli pro beznadějnou defensivu.147 

Rozhodující politickou silou v Římě té doby byl stále senát a první dvě punské války 

vliv senátu a římské nobility dále posílily. Právě senátu bylo převažujícím míněním 

společnosti přičítáno, že porážkou Hannibala Řím odvrátil nebezpečí, které mu hrozilo a 

získal bohatá cizí území, ze kterých si vytvořil své provincie. Senát sice během druhé punské 

války několikrát ustoupil rozhodnutí lidového sněmu, například při volbě mladého Scipiona 

Africana, který získal velení vojska pro vedení války v Hispánii. Celkově si však senát svoji 

rozhodující roli v římské politice upevnil. Moc několika málo římských rodin ovládajících 

senát neměla v politickém systému římské republiky žádnou protiváhu. O řízení státu a 

obsazování magistratur tak rozhodovalo několik aristokratických rodů. Své postavení 

odvozovaly od významných předků, kteří získávali důležité úřady či dosáhli slavných 

vojenských úspěchů. Aristokratické rodiny byly na svůj původ patřičně hrdé, na epitafech se 

 
146 STIEBITZ, F. Stručné dějiny římské literatury, s. 84. 
147 PEČÍRKA, Jan a kol. Dějiny pravěku a starověku II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. s. 

696. 
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kladl důraz na genealogický původ, rodiny si schovávaly voskové masky předků, které až 

nábožně uctívaly. Tradice a úcta ke stáří byla pro Římany velice důležitá, o tom svědčí i to, 

že nejdůležitější posty v republice byly věkově podmíněny.148 Tato nešťastná politika, která 

myslela jen na nejmovitější vrstvu obyvatel, byla později důvodem k nebezpečným 

nepokojům, které uspíšily konec republiky.149 

4.7 Publius Terentius Afer 

Do Říma se Publius Terentius Afer150 dostal v mládí jako kartaginský otrok. Jeho 

pánem byl senátor Terentius Lucanus, který si byl vědom, jaký má chlapec potenciál. Poskytl 

mu důkladné vzdělání a později ho dokonce propustil na svobodu. Publius Terentius Afer 

získal své rodové jméno (Terentius) po bývalém pánovi.151  

Podle Suetonia měl na Terentiově dramatickém debutu zásluhu římský dramatik 

Caelius Statius. Již po prvních verších hry (Dívka z Andru) byl Caelius Statius svým mladým 

hostem nadšen. Následně ho vyzval, aby usedl k jeho stolu a povečeřel s ním. Publius 

Terentius Afer si brzy získal dobré kontakty v prominentních kruzích, především mezi 

přáteli Scipiona Mladšího, jejichž filhellénská orientace byla patrně Terentiovi inspirací. Za 

svůj krátký život stihl Publius Terentius Afer napsat šest komedií, v nichž vycházel z motivů 

řeckého dramatika Menandra. 

 V roce 160 př. n. l. se Terentius vydal na cestu do Řecka, která se mu měla stát osudnou. 

Spekuluje se, že zemřel na moři, když se vracel zpět s nově přeloženými Menandrovými 

komediemi. Podle jiných zpráv zemřel v zapadlé rybářské vesnici v Arkadii na žal nad 

ztrátou nových her.152 Římský polyhistor Gaius Suetonius Tranquillus mu ve svém literárně-

historickém díle, De viris ilustribus, které pojednává o literatuře a rétorice do dob císaře 

Domitiána, věnoval samostatnou kapitolu. V ní se dozvídáme, že byl střední postavy, štíhlý 

 
148 GRANT, M. Dějiny antického Říma, s. 145-146. 
149 STIEBITZ, F. Stručné dějiny římské literatury, s. 84. 
150 Rok jeho narození se v odborné literatuře různí, podle Ferdinanda Steibitze se narodil kolem roku 195 př. 

n. l., kdežto Jiří Šubrt datuje jeho narození do roku 183 př. n. l. 
151 STIEBITZ, F. Stručné dějiny římské literatury, s. 106. 
152 ŠUBRT, J. Římská literatura, s. 27-28. 



38 

 

a osmahlý. Měl jednu dceru, která se provdala za římského rytíře, a zůstaly po něm sady o 

výměře dvaceti jiter153 při Appiově silnici u Martova pole.154 

Gaius Julius Caesar dal Terentiovi přezdívku „poloviční Menandros“, díky jeho snaze 

představit římskému publiku menandrovský typ nové komedie a také proto, že podle jeho 

soudu Terentius nedosahoval úrovně svého řeckého předchůdce.155 Cicero zase prohlásil, že 

mu chybí síla, originalita, bezprostřednost a pravý humor, přednosti, jimiž se vyznamenává 

Plautus. Proto zůstávají Terentiova dramata v komickém účinku daleko za Plautovými.156 

Je sice pravda, že Plautus měl více úspěchů a více následovníků, ale vkus doby 

Augustovy dával přednost Terentiovi. Bylo to pro jeho jazyk a slohovou čistotu, brzy se stal 

školním autorem a jeho texty se zabývali vykladači. Od Aelia Donata se o něm zachoval 

komentář: 

 „Hojně byl čítán a provozován i v středním a novém věku, kdy byl dokonce vzorem 

pro dramata s křesťanskými látkami. V novém věku spolu s Plautem přispěl k vývoji moderní 

veselohry, a byly doby, kdy byl kladen nad Plauta.“157 

4.8 Pod maskou smích 

 Román začíná zasedáním římského senátu, deset let po druhé válce s Kartágem. 

Představitelé senátu diskutují, zda mají přijmout válečné reparace od Kartága najednou, či 

si je nechat splácet postupně. Rozhovoru přihlíží tři sta malých kartaginských chlapců, kteří 

byli darováni Římu jako otroci a latinsky zatím příliš nerozumí. Stanou se svědky slavného, 

dnes již okřídleného, výroku Marka Porcia Catona: „Já ovšem razím jedinou zásadu: srovnat 

Kartágo se zemí.“158 

 V následujících kapitolách se dozvídáme o Aferových rodičích. Jeho otcem je vládce 

jednoho z libyjských kmenů, Kchav-Noger, a matkou prostá venkovská žena. Po smrti 

Aferovy matky dává Kchav-Noger chlapce na vychování do Kartága. Chlapec se dostane do 

rodiny suffeta Hannutrase, který má dva, o něco málo, starší syny. Budoucímu dramatikovi 

 
153 Jitro je stará plošná míra představující plochu, kterou oráč zorá za jitro čili jeden den. 
154 SUETONIUS, G, T. Životopisy dvanácti císařů se zlomky spisu O význačných literátech, s. 430. 
155 ŠUBRT, J. Římská literatura, s. 24. 
156 STIEBITZ, F. Stručné dějiny římské literatury, s. 110. 
157 Tamtéž. 
158 LOUKOTKOVÁ, J. Pod maskou smích, s. 8. 
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se zde dostává tvrdé kartaginské výchovy a je mu vštěpována láska k vlasti. Již jako malý je 

velice zvídavý, zajímá ho svět okolo a intelektem převyšuje své starší bratry. Velice na něj 

zapůsobí vystoupení, které zhlédne na městském tržišti a v tomto momentu se v malém 

chlapci probouzí láska k divadlu. Jako syn jednoho z nejvyšších představitelů Kartága je ve 

středu veřejného dění, pozoruje návštěvu numidského krále, Massinissy, který se v Kartágu 

chová povýšeně, jako by byl v podrobeném městě. Dále je svědkem toho, jak jeho otec 

Hannutras zradí Hannibala, slavného kartaginského vojevůdce. Chlapec má na Hannutrase 

zvídavé otázky a suffetovi začíná být jeho svěřenec na obtíž. Když se tedy naskytne 

příležitost se nevlastního syna zbavit, neváhá a pošle ho do Říma jako otroka. 

 V druhé části knihy se děj přesouvá do Říma, kam je chlapec se svými tři sta druhy 

poslán. Malý Kartaginec se dostává do rodiny senátora Terentia Lucana, naučí se skvěle 

ovládat latinu a dostane se mu kvalitního vzdělání. Senátor Lucanus dává chlapci jméno Afer 

a jeho syn Gaius mu začne říkat Publius. Do Terentiovy rodiny dále patří Lucanova 

manželka Lúdia, jejich dcery a mladá bývalá otrokyně Favilla, jež je nemanželskou dcerou 

Terentia Lucana. Mladý Afer stráví v Terentiově domě několik let a postupně se setkává 

s římskými nejvýznamnějšími představiteli, s odpůrcem Kartága, Markem Porciem 

Catonem, a jeho názorovým oponentem, Scipionem Africanem, na kterého udělá Afer 

dojem. Dále potkává Sciponova přítele, plebejce Laelia, vojevůdce a nepříliš úspěšného 

spisovatele Popillia Laena a vojevůdce Sulpicia Galla a Aemíllia Paulla. Aferovo dospívání 

se jeví idylicky do té doby, než propuštěnka Favilla prozradí Gaiovi, že Afer je pouhý otrok. 

To Gaius špatně snáší a jejich vřelé bratrské vztahy se brzy změní v rivalitu a nenávist. 

Situaci nepomáhá ani fakt, že Afer svého nevlastního bratra ve většině ohledů převyšuje a 

dělá lepší dojem na důležité lidi. Terentius Lucanus, ve snaze uklidnit situaci, pošle Afera 

ke Scipionovi Mladšímu, aby se u něj dále vzdělával. Krátce před Aferovými čtrnáctými 

narozeninami159 se Terentius Lucanus smrtelně zraní a několik dní v bolestech umírá. Právě 

vidina Aferových čtrnáctých narozenin drží Terentia Lucana při životě a krátce po Aferově 

propuštění na svobodu umírá. 

 Třetí část knihy se odehrává několik let poté, co byl Publius Terentius Afer propuštěn 

na svobodu. Mladý Kartaginec stále dlí v domě Scipiona Mladšího, kde rozvíjí své vzdělání 

 
159 Právě od čtrnácti let věku může být otrok propuštěn na svobodu. 
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a skládá svou první hru. Aferovi je nápomocen Ambívius Turpió, ředitel divadelní 

společnosti. Naopak se proti němu staví okruh lidí, v čele s Catonem a Gaiem Terentiem, 

kteří vidí v mladém básníkovi pouze kartaginského otroka. První hra uvedená Publiem 

Terentiem Aferem, Dívka z Andru, je úspěšná, kdežto hra, jež ji následuje, zcela propadne. 

Druhou tematickou linkou v této části knihy je Publiův milostný život. S Gaiem Terentiem 

soupeří o krásnou Popíllii, její srdce sice patří Aferovi, ale svým vznešeným původem je 

předurčena si vzít někoho jiného, než propuštěného otroka a je svým otcem provdána právě 

za Gaia Terentia. Publius Terentius Afer slibuje Faville, že když jeho druhá hra propadne, 

stanou se z nich manželé. Jelikož je Afer zničen ze ztráty Popíllie, není schopen zopakovat 

svůj předchozí úspěch a hra propadá. Publius Terentius Afer se tedy musí oženit s Favillou, 

která je o čtrnáct let starší nežli on a je uvězněn v manželství se ženou, již nemiluje. 

 Poslední část knihy začíná bujarými oslavami vítězství římského vojska nad 

makedonským a veřejnou potupou jejich posledního krále Persea. Afer si bolestně 

uvědomuje římskou rozpínavost a dochází mu, že jeho rodná země může být tou další, k níž 

se obrátí pozornost Římanů. Uvědomuje si, že státníci, kteří byli nakloněni smírné cestě, 

jsou už po smrti, kdežto Cato a ti mladší, lačni po úspěchu, se ztotožňují s dobyvatelskou 

politikou. V této chvíli se v Aferovi projeví to, co mu bylo v raném dětství vtloukáno do 

hlavy, láska a sounáležitost k vlasti. V Římě si začíná připadat jako cizinec více než kdy dřív 

a má pocit, že se stává terčem pomluv pro svůj kartaginský původ: 

„Kráčí městem, co chvíli pozdravován občany, a najednou se mu zdá, že jsou jejich zdravice 

licoměrné, že se jim pod maskou úcty tají škodolibý smích, jen počkej, Terentie, všeho do 

času, toto je naše město a ty jsi Karthágiňan a my s vámi Puny zúčtujeme.“160 

 Ve chvíli, kdy je jasné, že je o třetí punské válce rozhodnuto, si Publius Terentius 

Afer uvědomuje, že jeho místo není v Římě, nýbrž v jeho ohrožené vlasti. Tím spíše, když 

básník zjistí, že všichni – kromě Turpiona – jeho známí se od něj pomalu začínají odvracet. 

A to i navzdory tomu, že to byl právě on, kdo se tolik zasloužil o rozkvět kultury a vládne 

latinou lépe než většina z nich. Román končí Aferovou cestou do Kartága, kam se vydává 

společně s Flammeou, svou druhou láskou, která má rovněž kartaginské kořeny. 

 
160 LOUKOTKOVÁ, J. Pod maskou smích, s. 413. 
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4.9 Postavy románu Pod maskou smích 

4.9.1 Publius Terentius Afer 

Život Publia Terentia Afera je, podobně jako Petronia, známý pouze z několika 

dochovaných zmínek z dobových pramenů. Loukotková se tedy pokusila Aferovy osudy 

zakomponovat do doby, v níž žil. Jak jsem již zmiňovala v kapitole o životě Publia Terentia 

Afera, odborníci si rokem jeho narození nejsou jisti. Uvádějí se buď roky 183 př. n. l. nebo 

195 př. n. l. Když uvážíme, že dvanáctiletý Terentius navštívil pohřební slavnosti na počest 

Plauta, který zemřel v roce 184 př. n. l., je jasné, ke kterému roku narození se ve svém díle 

přikláněla Jarmila Loukotková. Rok 195 př. n. l. také pokládal za pravděpodobný český 

klasický filolog, Ferdinand Stiebitz, ve své učebnici Stručné dějiny římské literatury.161 

Již v raném věku se projevuje Terentiova inteligence a zájem o své okolí. Když ještě 

pobývá v Kartágu u rodiny suffeta Hannutrase a vyrůstá spolu s jeho dvěma syny, vykazuje 

z nich Terentius, navzdory tomu, že je nejmladší, největší potenciál. V šesti letech už umí 

řecky a punsky a začíná se učit latinsky. Jeho jazykové dovednosti jsou v románu několikrát 

zdůrazněny: 

„Plynně, bez cizího přízvuku, až s vychloubačnou sebejistotou, všichni říkají, že je to 

zázrak, jak rychle se naučil, a Lukánus obdivuje, kterak ten kluk s každým jazykem jako 

kdyby navlékl i jinou kůži, jako kdyby se proměnil v jiného člověka: mluví-li řecky, chová se 

úlisně a mazlivě; hovoří-li punskou řečí, je neznámý, vášnivý, temně fanatický zasvěcenec 

tajuplnému bohovi; používá-li latiny, přebírá s ní i bohorovně strnulý výraz a střízlivá 

řečnická gesta, jakož i důtklivou monotónní zpěvnost s úsečnými větnými zakončeními. 

S každou řečí se hoch stává novou osobností, pokaždé silnou a svébytnou, nevypůjčenou, 

nevyumělkovanou.“162 

Největší odklon od pramenů v románu Jarmily Loukotkové najdeme v samém závěru 

knihy. Jak jsem již psala, Suetonius ve svém spise O význačných literátech uvádí, že 

Terentius umřel buďto na moři při návratu z Řecka, nebo zemřel v arkadském městě 

Stymfalu.163 V románu Pod maskou smích posílá Loukotková svého protagonistu spolu 

 
161 STIEBITZ, F. Stručné dějiny římské literatury, s. 106. 
162 LOUKOTKOVÁ, J. Pod maskou smích, s. 180. 
163 SUETONIUS, G, T.  Životopisy dvanácti císařů se zlomky spisu O význačných literátech, s. 430. 
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s jeho milou zpět do rodné Afriky. Stává se tak ve chvíli, kdy je jasné, že o třetí punské válce 

je již rozhodnuto. Románový Publius Terentius Afer se v Římě již necítí dobře, připadá si 

tam jako cizinec více než kdy předtím a má pocit, že se od něj jeho přátelé odvracejí. Je 

vnitřně přesvědčený, že patří do ohrožené vlasti a tam se také vydává. Došlo tedy na slova 

Scipiona Africana, který v románu tvrdil, že člověk není nic bez své vlasti:  

„Co je Hannibal bez Kartága? Co bych byl já bez Říma? Co je kdokoliv z lidí bez své 

vlasti? Vyhnanec nebo uprchlík, to je jedno. Co je člověk bez svých spoluobčanů? Bez jejich 

důvěry, jejich podpory, jejich nadšení, bez jejich vážnosti, a dokonce bez jejich výhrad, výtek 

a sočení? Nic není. Naprosté nic, i kdyby měl za sebou sebevětší minulé zásluhy a před sebou 

sebevětší možnosti, i kdyby nasál nevím kolik vzdělanosti a ohromil svět nevím jakou 

bystrostí. Bez hradeb své vlasti není nic.“164 

Je nasnadě poselství, které se Loukotková prostřednictvím této analogie snaží čtenářům 

předat. V době, kdy kniha Pod maskou smích vychází, je téma emigrace velice aktuální a 

domnívám se, že autorka chtěla alespoň touto metaforou na danou problematiku upozornit. 

4.9.2 Marcus Portius Cato 

Jarmila Loukotková v dokumentu ze série GEN tvrdí, že nejdůležitější na knize je pro 

čtenáře začátek, podle toho se sama rozhoduje, zda bude knihu číst či nikoliv.165 Román Pod 

maskou smích spisovatelka otevírá údernou větou: „Já ovšem razím jedinou zásadu: srovnat 

Kartágo se zemí!“166 Toto prohlášení vešlo do povědomí lidí jako výrok senátora Catona. 

Loukotková si tento slavný výrok upravila z originálu: „Ceterum autem censeo Carthaginem 

esse delendam, tedy Ostatně myslím, že Kartágo má být zničeno.“167 Cato svůj slavný výrok 

při každé příležitosti opakuje, a proto se mu v začne přezdívat Cato Zásada. 

 Hned v incipitu románu Cato odkryl své karty, nikdy se netajil nenávistí ke Kartágu. 

Již od začátku románu je tedy dáno, že Cato nebude Terentiovi a jeho společenským 

aktivitám příznivě nakloněn. Dojde to dokonce tak daleko, že naruší premiéru jedné 

z Aferových her. V průběhu románu Cato spojí síly s Gaiem Lucanem, nevlastním bratrem 

 
164 LOUKOTKOVÁ, J. Pod maskou smích, s. 165. 
165 GEN: Jarmila Loukotková pohledem Jiřího Věrčáka. 
166 LOUKOTKOVÁ, J. Pod maskou smích, s. 8. 
167 PLÚTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. Přeložil Antonín Hartmann. Praha: Odeon. 1967, s. 

287. 
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Afera, a spolu usilují o rozdmýchání třetí války s Kartágem. Tyto dvě postavy představují 

čelní představitele protikartaginského bloku. Proti Catonovým názorům se na začátku knihy 

vymezuje valná část senátorů, mezi nimi i Terentius Lucanus, pán Publia Terentia Afera. 

Názorovým odpůrcem Catona je mimo jiné velitel z punských válek Scipio Africanus: 

„Jsi hlupák Katóne. Skýtáš záruku největší hanby v římských dějinách. Zničit rozkvetlou 

kulturu dovedou jen takový zabedněnci nevzdělaní, jako jsou Katónové.“168 

 Jako zavilému odpůrci Kartága je Catonovi trnem v oku i vojevůdce Hannibal. Po 

skončení druhé punské války hraje Hannibal stále důležitou roli na kartaginské politické 

scéně. Hannibal byl ale místní aristokracií přinucen uprchnout a značný podíl na tom měl, 

mimo jiné, i suffet vychovávající malého Terentia, V tento okamžik Cato usiluje o to, aby 

Hannibal, který našel azyl na dvoře syrského krále Antiocha, byl zajat a odvlečen do Říma. 

Hannibal však tuší, že se proti němu něco chystá a od syrského dvora uprchne. Je sice pravda, 

že bylo usilováno o Hannibalovo vydání do Říma, ale není dokázána přímá účast Catona na 

této akci.169 

 V románu je zobrazena Catonova spisovatelská činnost – jsou zde citovány úryvky 

z Catonova spisu O zemědělství. Dále jsou v románu zobrazeny Catonovy charakteristické 

vlastnosti, které zmiňuje Plútarchos v jeho životopise. Je popisován jako skvělý řečník, 

skromný člověk a jako někdo, kdo nerad zbytečně utrácí. Navzdory své zášti vůči punskému 

otroku Terentiovi, je Cato jedním ze svědků, kteří se podílí na jeho propuštění na svobodu. 

To svědčí o tom, jaký respekt chová k jeho umírajícímu pánovi, i když byli v senátu 

názorovými odpůrci. 

4.10 Historická věrohodnost románu Pod maskou smích 

Loukotková ve svém románu Pod maskou smích píše převážně o postavách založených 

na reálném historickém základě. Spisovatelka respektuje historické události a jejich 

posloupnost a drží se narativu nejznámějších dobových pramenů. Stejně jako v předchozím 

rozebíraném díle ale musíme brát v potaz, že se jedná o historickou beletrii. 

 
168 LOUKOTKOVÁ, J. Pod maskou smích, s. 207. 
169 WORLD HISTORY ENCYCLOPEDIE. MARK, Joshua J.: The Price of Greed: Hannibalʼs Betrayal by 

Carthage. [online.] 26. 3. 2020. [cit. 2. 4. 2021]. Dostupné z https://www.ancient.eu/article/290/the-price-of-

greed-hannibals-betrayal-by-carthage/. 
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 Samozřejmě si autorka nějaké vedlejší postavy vyfabulovala, zejména ženské hrdinky, 

které se objevují v milostných linkách hlavního hrdiny. Je také zajímavé, jak Loukotková 

pojmenovává dvě ženské postavy, které ovlivní život románového Terentia. Jeho manželka 

je pojmenována Favilla, což v latině znamená popel a v knize je několikrát uvedeno, že 

Favilla je nevýrazného a popelavého vzezření. V kontrastu s tím je Terentiova druhá láska, 

Flammea, což by s dalo přeložit jako plamenná, a přesně tak se dívka jeví. Loukotková tedy 

využívá známého nomen omen, kdy jsou hrdinové pojmenováváni dle jejich 

charakteristických vlastností. 

 Suetonius se ve svém spise O význačných literátech, v kapitole o Terentiovi, zmiňuje 

o tom, že Publius Terentius Afer měl dceru, ale už nevíme, kdo byl její matkou.170 Můžeme 

předpokládat, že Terentiova dcera, na rozdíl od svého otce, který byl pouze propuštěncem 

(tzv. „libertus“) a měl tudíž pouze omezená práva, byla římskou občankou již rodem (tzv. 

„ingenui“) a těšila se plným římským právům.171 

Podle románu Loukotkové se Publius Terentius Afer dostal do Říma spolu s tři sta 

dalšími chlapci z předních kartaginských rodin. Polybios tuto událost ve svých Dějinách IV 

skutečně zmiňuje, ale nepíše, že by jeden z otroků měl být známý budoucí dramatik. Podle 

Polybia bylo o osudu chlapců rozhodnuto Římany na půdě senátu172 kdežto v románu Pod 

maskou smích o tom rozhodli Kartaginci. To, jak se skutečný Publius Terentius Afer dostal 

do Říma, ve skutečnosti nevíme. Suetonius nabízí ve svých spisech O Slavných řečnících a 

básnících několik možností, někteří autoři se domnívají, že se jednalo o válečného zajatce. 

Tuto hypotézu však vyvrací Fenestella, jelikož podle něj se Afer narodil až po skončení 

druhé punské války, a i kdyby byl zajat Numidy či Gaetuly, nemohl by se dostat do rukou 

římského vojevůdce, jelikož obchodní styky mezi nimi byly navázány až po zničení 

Kartága.173  Prameny se shodují, že Afer nějaký čas působil jako otrok u Terentia Lucana, 

který mu pro jeho nadání a půvab poskytl vzdělání a později ho i osvobodil. Podle svého 

 
170 SUETONIUS, G. T. Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomku spisu O význačných literátech, s. 430. 
171 GROH, V.; HEJZLAR, G. Život v antickém Římě, s. 8. 
172 POLYBIOS: Dějiny IV, s. 277. 
173 SUETONIUS, G. T. Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky spisu O význačných literátech, s. 427. 
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bývalého pána získal Afer rodové jméno „Terentius“. Křestní jméno Publius pak patrně 

zvolil z úcty ke Scipionovi Africanovi.174 

Román Pod maskou smích končí tím, že se Publius Terentius Afer vydává, před 

vypuknutím třetí punské války, do Kartága se svou přítelkyní Flammeou a tam patrně umírá. 

V historických pramenech ovšem žádnou takovou informaci nenalezneme, zde se jedná čistě 

o spisovatelskou fikci. Suetonius ve svém díle O slavných řečnících a básnících zmiňuje 

jednak teorii Quinta Cosconia, že Terentius zahynul na moři při návratu z Řecka i s text sto 

osmdesáti komedií, které přeložil z Menandrových originálů. Dále zmiňuje domněnky, že 

zemřel za konzulátu Gnaea Cornelia Dolabelly a Marka Fulvia Nobiliora v arkadském městě 

Stymfalu nebo na Leukadii, kde údajně zahynul žalem nad ztrátou svých zavazadel, v nichž 

byly uloženy i nově napsané divadelní hry.175 

Zobrazení Publia Terentia Afera jako básníka v románu Pod maskou smích 

Již v Kartágu se jako malý chlapec Publius Terentius Afer setkal s dramatickým 

vystoupením na tržišti a už tehdy v raném věku se v něm probudila láska k divadlu. Když se 

pak dostane do Říma, má pro svou realizaci ve světě dramatu ještě lepší předpoklady, jelikož 

se dostává do rodiny Terentia Lucana, později Scipiona Mladšího, kde je jeho úsilí 

podporováno. Románový Publius Terentius Afer, již jako dvanáctiletý, vede dialog ohledně 

Plautovy hry se Scipionem Africanem, na nějž udělá velký dojem. Dvanáctiletý Publius 

Terentius Afer Plauta obdivuje, pouze by na jeho místě zvolil odlehčenější jazyk.176 

První hra, kterou Publius Terentius Afer napsal, je jak v románu, tak ve skutečnosti 

Dívka z Andru, jejíž uvedení se dočkalo úspěšného přijetí. Loukotková ve svém románu 

nezapomněla zakomponovat historku známou ze Suetonia o tom, jak Neříman dopomohl 

Neřímanovi k úspěchu. Dramatik Caecilius Statius (pravděpodobně galského původu) 

rozpoznal kvalitu Terentiova díla a pomohl mu se v začátcích prosadit.177 Terentius se, jako 

ve všech zachovalých hrách, inspiroval řeckým dramatikem Menandrem a novou attickou 

komedií, nejednalo se tedy o původní námět. Byl pravděpodobně inspirován svým okolím, 

 
174 Tamtéž. 
175 SUETONIUS, G. T. Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky spisu O význačných literátech, s. 430. 
176 LOUKOTKOV, J. Pod maskou smích, s. 202. 
177 ŠUBRT, J. Římská literatura, s. 26. 
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konkrétně Scipionem Mladším a jeho přáteli, kteří byli pro svou filhelénskou orientaci 

známí.178 

V románu Pod maskou smích je zobrazen propad Terentiovy druhé hry s názvem 

Tchyně (Hecyra). V románu je to zdůvodněno tím, že Terentius je natolik zdrcen z nešťastné 

lásky k Popíllii, že nebyl schopen do komedie vložit veškerý svůj um. Ve skutečnosti prý 

diváci dali přednost kejklířům a gladiátorským vystoupení před Terentiovou hrou. V románu 

i ve skutečnosti se hra dočkala úspěšného znovuuvedení.179 

Publius Terentius Afer se nevyhne srovnání se svým předchůdcem, Titem Macciem 

Plautem. Z Plautova díla se dochovalo 21 komedií, oproti šesti Terentiovým, musíme ale 

brát v potaz, že Plautus se dožil požehnaného věku, kdežto Terentius zemřel poměrně mlád. 

Terentius prohlásil, že by chtěl umět psát jako Plautus, jen by zvolil jiný styl jazyka. 

Loukotková ve svém románu o Publiu Terentiu Aferovi srovnává tyto dva dramatiky takto: 

„Terentiova latina je řeč, která jde kupředu a razí cestu, je pružná a přitom půvabná, 

elegantní. Ale je také nemilosrdně výstižná. Nebojí se přibírat a vytvářet nová slova a spojení 

a vazby. Není to, opakuje Scípió, není to latina zkostnatělých senátorů. Ale ani Plautova. 

Protože Plautova latina je řeč plebsu, řeč bez valné úrovně a bez jakékoli elegance – zatímco 

tato nově vznikající městská řeč je řečí těch, kdo toto město udržují v chodu a mají zájem o 

jeho rozkvět, o jeho pokrok. Tato řeč teprve vzniká a dosud neměla svého básníka“180 

Gian Biagio Conte ve svých Dějinách římské literatury uvádí, že Terentiův jazyk je 

skutečně poněkud uhlazenější než jazyk Plautův. Připomíná výrok Julia Caesara, který se o 

Terentiovi vyjádřil jako o puri sermonis amator, čili „ctitel čisté mluvy“. Terentius používal 

jazyk, který užívala vrstva osob, jimž se dostalo dobrého vzdělání.181 V kontrastu s tím 

používal Plautus bohatší slovní zásobu, byl tvůrcem neologismů, dvojsmyslů, metafor, a 

nebál se použít ani slang.182 Jiří Šubrt ve svém díle Římská literatura rovněž porovnává 

jazyk Plautův a Terentiův. Uvádí, že Terentiův dialog má sklon k výrazové neutrálnosti a 

nenašli bychom v něm verbální exhibice, slovní hříčky, parodie různých stylů, vulgárnosti a 

 
178 Tamtéž. 
179 CONTE, G. B. Dějiny římské literatury, s. 99. 
180 LOUKOTKOVÁ, J. Pod maskou smích, s. 443. 
181 CONTE, G. B. Dějiny římské literatury, s. 102. 
182 CONTE, G. B. Dějiny římské literatury, s. 64-65. 
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všechny postavy mluví elegantní latinou, nehledě na svůj původ. Dalo by se tedy říct, že 

Plautův jazyk je „lidovějším“. Oba odborníci, Conte i Šubrt, se shodují, že u Terentia je 

mnohem menší metrická variabilita, což s omezeným lexikem souvisí.183  

Stejně jako v románu i v pramenech se dozvídáme, že Terentius byl napadán a bylo 

zpochybňováno, zda je skutečným autorem her, jež se pod jeho jménem publikovaly. 

Suetonius ve svém spise uvádí, že se objevily pochybnosti o tom, kdo díla skutečně napsal.184 

Šubrt, Stiebitz i Conte tyto informace od Suetonia přebírají. V románu je to Cato a Gaius 

Terentius, kdo zpochybňují autorství Publia Terentia Afera, rozhlašují, že skutečným 

tvůrcem her je ve skutečnosti Scipio Mladší a za Terentiovo jméno se schovává v obavě 

z neúspěchu. Tyto úvahy se objevují ve čtvrté, finální, části románu, kdy už se Publius 

Terentius Afer cítí být ostrakizován za svůj kartaginský původ a upozorňuje na to, že 

Caecilius Státius nikdy jako cizinec nebyl obviňován z toho, že by díla, která vyšla pod jeho 

jménem, psal někdo jiný.185 

4.11 Každodennost v románech Jarmily Loukotkové 

Historické romány, jež ve své bakalářské práci analyzuji, nespojuje pouze to, že 

Loukotková na svých stránkách představuje významné osobnosti z antických dějin, ale také 

se snaží čtenáři přiblížit, jak mohl každodenní život v antickém Římě vypadat. V této 

závěrečné části zmíním několik vybraných jevů, které nám pomohou problematiku 

každodennosti v antickém Římě v historických prózách Loukotkové poodkrýt. 

V obou románech Jarmily Loukotkové se objevují milostné linky, tudíž se v nich 

nějakým způsobem musí pisatelka zaobírat způsobem jejich partnerského soužití. Ve 

starověkém Římě bylo několik způsobů, jak mohli dva lidé uzavřít sňatek, v případě Publia 

Terentia Afera a Favilly se jednalo o tzv. „usus“, kdy žena žije v mužově domě více než rok. 

Po této době jsou automaticky považováni za manžele.186 Románový Publius Terentius Afer 

nezvolil tento typ sňatku náhodou, jelikož se cítil být do manželství dotlačen a byl citově 

angažován jinde, bylo mu proti mysli své spojení s Favillou proklamovat veřejným obřadem 

 
183 CONTE, G. B. Dějiny římské literatury, s. 102. 
184 SUETONIUS, G. T. Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky spisu O význačných literátech, s. 428. 
185 LOUKOTKOVÁ, J. Pod maskou smích, s. 412. 
186 GROH, V. Život v antickém Římě, s. 179. 
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a slavností. Další vztah z románu Pod maskou smích, mezi Popíllií a Gaiem Terentiem, je 

neobvyklý v tom, že se Popíllie nestará o společné děti (vychovává je Gaiova matka) a nedlí 

v jejich domě. Místo toho pobývá delší dobu v Řecku bez manželovy přítomnosti. Přitom 

představa řádné manželky ve starověkém Římě, matróny, tkvěla v tom, že se zdržovala 

převážně doma a starala se o domácnost a společné potomky.187 

Vztah Petronia, coby příslušníka patricijské společenské třídy, a Nealcé, otrokyně, 

v románu Není římského lidu, nebyl dle Jana Buriana ničím výjimečným. Soužití s otroky či 

otrokyněmi bylo za římského principátu poměrně běžným jevem.188 Problém by ovšem 

nastal ve chvíli, kdy by se Petronius a Nealcé rozhodli vzít. Zákony o omezení volnosti 

uzavírání manželství vydané Octavianem Augustem sňatek Petronia, svobodného muže, a 

navíc bývalého konzula a senátora, s propuštěnkou či otrokyní zapovídaly.189 Další zákon 

vydaný Octavianem Augustem, říká, že osoby nesezdané a neprovdané (caelibes): muži od 

25 do 60 let a ženy od 20 do 50 let ztráceli právo nabývat z testamentu, jestli nežili v řádném 

manželství.190 Tyto Augustovy reformy, zasahující do manželského života občanů, se tedy 

dotýkají pouze postav z románu Není římského lidu. Jarmila Loukotková se těmito zákony 

ve svém románu zřejmě neřídí, jelikož hned několik postav v těchto letech v manželství 

nežije. Mimo jiné se jedná i o hlavní postavu románu, básníka Petronia, který svou životní 

lásku nalezne právě až v Nealcé. Bylo by logické předpokládat, že skutečný Petronius žil 

v manželském svazku, jelikož výhody, které z toho plynuly, nebyly zanedbatelné. Nicméně 

jedná se pouze o dohady, jelikož, jak jsem již několikrát zmínila, doložených informací o 

Petroniovi je poskrovnu. V manželství nežije ani románový Marcus Ostorius, jeden 

z hlavních strůjců Pisonského povstání. 

V obou románech Loukotkové jsou zobrazeny také zvyky, které provází stolování a 

hostiny. Slavnostní náladu při hostinách umocňoval fakt, že strávníci měli vlasy napuštěné 

vonnými mastmi a hlavy ověnčené. Bylo obvyklé, že hostiny jsou prokládány kulturními 

vložkami. Samotný románový císař Nero často bavil hosty svými verši a nejinak tomu bylo 

i na oné velkolepé slavnosti, již nechal zorganizovat v tentýž večer, ve který nechal podpálit 

 
187 BURIAN, Jan. Světla a stíny antického velkoměsta. Praha: Svoboda, 1970, s. 79. 
188 BURIAN, J. Světla a stíny antického velkoměsta, s. 201. 
189 BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. Praha: Academia, 1994, s. 164. 
190 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 139. 
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město Řím.  Dále je zmíněn zvyk mísení vína s vodou, což dělají postavy v obou románech. 

Tento obyčej se stal osudným Britannikovi, když si do vína nalil vodu, která byla otrávená.191 

Román Pod maskou smích, který se dotýká otroctví, čtenářovi nabízí vhled i do této 

problematiky. Loukotková ve svém románu správně zmiňuje, že otroci (ani cizinci) nesmí 

nosit togu, jež byla něco jako římský národní kroj. Hlavní hrdina, Publius Terentius Afer 

splňoval ze začátku obě tyto podmínky, a tak mu nošení tohoto roucha, i přes jeho pozdější 

značný úspěch, zůstalo zapovězeno.192 Aferovi se jeho otrocký status málem stal osudným 

ve chvíli, když jeho pán Terentius Lucanus umíral. Bylo jasné, že veškerý jeho pozemský 

majetek, včetně otroků, přejde na jeho syna Gaia, který choval vůči Aferovi zášť. Pán měl 

nad otrokem neomezenou moc, mohl s ním volně nakládat a Gaius byl rozhodnutý se Publia 

Terentia Afera zbavit. Naštěstí pro Afera ho stihl jeho umírající pán včas osvobodit. 

 Postavy v románu hovoří relativně moderním jazykem, Loukotková se nesnaží 

používat archaismy či nějakým způsobem mluvu postav uzpůsobit době, do níž je dílo 

zasazeno a latinská slovní spojení či citáty se v jejím vlastním textu vyskytují minimálně. 

Hlavní postavy jsou převážně z vyšší, patricijské, vrstvy, nebo se jim dostalo řádného 

vzdělání. Nedá se tedy příliš detekovat, zda autorka rozlišuje mezi jazykem vyšší a nižší 

vrstvy, ale z těch několika málo situací mi přijde, že nikoliv. Tímto způsobem Jarmila 

Loukotková pomocí jazyka atmosféru antické doby tedy nenavozuje, ale používá jiného 

prostředku. Oba romány mají společné to, že většina jejich kapitol je uvedena citátem, 

krátkým básnickým útvarem či pořekadlem, které se dochovaly z dob antiky. Občasnými 

autory těchto veršů či citátu jsou protagonisté obou románů, tedy Petronius, respektive 

Terentius. Tyto texty na úvod čtenářovi prozrazují, v jakém duchu se následující kapitola 

ponese. 

 

 

 

 

 
191 GROH, V. Život v antickém Římě, s. 175. 
192 GROH, V. Život v antickém Římě, s. 164. 
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Závěr 

Má bakalářská práce se skládá ze tří částí, jež jsou následně rozděleny do dalších 

podkapitol. První část vymezuje pojem „historického románu“, snaží se charakterizovat jeho 

definice a nabízí možné dělení historického románu z hlediska literární teorie. V této části 

je kladen důraz na vývoj historického románu v českých zemích, potažmo 

v Československu, seznamuje s nejdůležitějšími zástupci tohoto literárního žánru a snaží se 

odpovědět na to, jak tento žánr ovlivnily historické události a mezníky v českých zemích. 

Prvním velkým mezníkem pro český historický román bylo vydání Palackého Dějin. Řada 

spisovatelů (konkrétně např. Alois Jirásek či Václav Beneš Třebízský) z něj čerpala jak 

historická fakta, tak i jeho pojetí filozofie národních dějin a protagonisté jejich knih podle 

toho v příběhu jednají. Oba totalitní režimy na našem území měly vliv na literární život 

v českých zemích, tudíž i na žánr historického románu. Nacistický režim u nás dokonce 

ovlivnil i Jarmilu Loukotkovou jako začínající autorku, když jí zakázal vydat román o císaři 

Neronovi, který mohl vyjít až po skončení války.  

V druhé části své práce se zabývám osobností Jarmily Loukotkové a jejím dílem. 

Jarmila Loukotková začala psát již na střední škole, kde ji podporovali její vyučující. 

V několika rozhovorech zmínila svou středoškolskou profesorku dějepisu, která v ní 

probudila lásku k historii, zejména k antickému období dějin. Inspirací jí byl zřejmě i její 

prastrýc, který působil jako ředitel na klasickém gymnáziu a od útlého věku ji seznamoval 

s latinou. Ve světě literatury si udělala jméno poměrně brzy, když jí ve dvaceti pěti letech 

vyšel román Není římského lidu a hned se stal úspěšným. Jarmila Loukotková psala převážně 

historickou prózu, přesto v jejím repertoáru najdeme i detektivku či dívčí romány. Věnovala 

se také překladatelské činnosti, které si podle svých slov cení nejvíce. I přesto, že její knihy 

byly mezi lidmi oblíbeny, převládá mezi literárními kritiky názor, že její díla jsou 

„sladkobolná“ či že jí chybí výrazný autorský styl. Z mého pohledu je nutno říct, Jarmila 

Loukotková beze sporu oplývala vypravěčským talentem a nelze jí upřít, že mistrně ovládala 

český jazyk a je vidět značný pokrok mezi jejími prvními díly a mezi těmi, co vyšly na konci 

její spisovatelské kariéry. Dále musím podotknout, že v historických románech, které jsem 

četla, se autorka od pramenů odchyluje málokdy a snaží se působit co nejautentičtěji. 

Samozřejmě si do děje přidává historicky nedochované postavy, ale to je součástí 
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spisovatelského řemesla, vyplnit ta místa, která jsou v historii prázdná a zodpovědět 

čtenářům otázky, na které odpověď v pramenech nenajdeme. Je tedy důležité si při četbě 

historických románů uvědomit, že se z valné části jedná o spisovatelskou fikci a beletrii 

nelze brát jako spolehlivý zdroj pro skutečná fakta. 

Poslední, a zároveň nejobsáhlejší, část mé bakalářské práce se věnuje nejprve 

historickým osobám a reáliím, o nichž Jarmila Loukotková psala. První dvě podkapitoly 

jsem věnovala historickým postavám, tedy Petroniovi a Terentiovi. Oba tito antičtí 

spisovatelé přežili svoji dobu, jejich díla nezapadla a do jisté míry formovali literaturu 

následujících generací. I jako osobnosti tito spisovatelé dodnes vzbuzují zájem a kusé 

informace jsou lákadlem pro spisovatelskou fantazii řady autorů, konkrétně Henryka 

Sienkiewicze či Josefa Svatopluka Machara v případě Petronia Arbitra. V další podkapitole 

se věnuji době, o níž Loukotková píše a snažím ve zkratce pojednat o daných reáliích. 

Historické reálie by si samozřejmě zasloužily delší zpracování, ale v mé práci jde spíše o 

historickou věrohodnost próz Jarmily Loukotkové, takže jsem se rozhodla vypsat jen to 

nejdůležitější pro mnou analyzované romány. V další podkapitole se již věnuji analýze 

jednotlivých děl. Z románu jsem vždy vybrala důležité postavy, popsala jsem jejich osud 

v knihách a konfrontovala to s informacemi, které jsem našla v pramenech. Je nutné říct, že 

Loukotková se u obou protagonistů držela pramenů, byť jich není mnoho. Největší odklon 

od pramenů asi můžeme najít u skonu Terentia, kterého Loukotková nechala pravděpodobně 

zemřít v jeho domovině, i když to se čtenář v knize přímo nedozví, jelikož je konec poměrně 

otevřený.  

V románu Není římského lidu je patrné, že autorka čerpala z Tacitových letopisů, i když 

se o tom Loukotková v žádném ze svých rozhovorů nezmiňuje. V nich je i krátká zmínka o 

rozhodčím ve věcech vkusu na dvoře Neronově, Petroniovi. Jarmila Loukotková to málo, co 

o Petroniovi víme, vzala a na základě toho vytvořila plnohodnotnou literární postavu. Dle 

mého názoru je postava Petronia možná v románu až příliš idealizována a je zřejmé, že tato 

historická osobnost patří mezi oblíbence Jarmily Loukotkové. I Tacitus ve svých letopisech 

píše o tom, že Petronius nechal mrskat otroky, kdežto Petronius z románu Loukotkové by 

něco takového považoval za nemyslitelné. On sám zdůrazňoval, že v jeho domě jsou otroci 

svobodní lidé a mohou kdykoliv odejít. Petroniovo charisma v románu podtrhuje i to, že 
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císařovna Poppaea Sabina chová k Arbitrovi romantické city, zavolá si ho ke svému lůžku, 

když umírá a představuje si, jaký by byl život prožitý po jeho boku. Sama Loukotková také 

v dokumentu GEN uvedla, že jeden z jejích bývalých partnerů na Petronia žárlil. 

Postavě Petronia se Loukotková věnovala i ve svém dramatu, Soudce krásy, které mělo 

podobnou zápletku jako román Není římského lidu. Další pramen, jenž byl Jarmile 

Loukotkové inspirací při psaní tohoto románu, jsou Suetoniovy Životopisy dvanácti císařů, 

které na konci díla dokonce cituje, když popisuje Neronův skon. 

V románu Pod maskou smích vychází Jarmila Loukotková zřejmě také ze Suetonia, 

tentokrát z jeho spisu O význačných literátech, kde je Publiu Terentiu Aferovi věnována celá 

jedna kapitola. Román pokrývá celé životní osudy protagonisty této knihy, je tedy jasné, že 

krátká kapitola v Suetoniově díle nemůže stačit a spisovatelka tedy bude muset dochované 

prameny smísit s fikcí. Již samotný příchod Afera do Říma je nejasný a Loukotková do své 

knihy zakomponuje epizodu z Polybiových Dějin IV, ve kterých je zmíněno, že tři sta 

kartaginských chlapců z nejurozenějších rodin bude posláno do hlavního města impéria. 

V Polybiovi ovšem není zmínka o tom, že by jeden z chlapců byl budoucí dramatik 

Terentius. Stejně jako v případě románu Není římského lidu a Tacita ani zde Loukotková 

nikde neuvádí, z jakého zdroje vycházela. Jak jsem již psala, asi největším odchýlením od 

pramenů bylo, že na konci knihy autorka vrátila Loukotková Terentia zpět do Kartága. Zdá 

se mi, že v tomto románu Loukotková více prohloubila psychologii postav a je vidět její 

vývoj jako spisovatelky oproti jejím předchozím dílům. V tomto románu se Loukotková více 

zaobírá i problematikou otroctví a na rozdíl od knihy Není římského lidu, ve kterém jsou 

všechny důležité postavy čistě z patricijského prostředí, se spisovatelka dotýká i sociální 

problematiky. Zdá se mi ovšem, že ženské hrdinky Loukotkové slouží v příběhu jen jako 

milostný objekt mužů a že jejich charakterové vlastnosti jsou značně omezené, místy až 

ploché a zajisté by si v románu psychologie jejich postav zasloužila více pozornosti. Tento 

jev je zřejmě způsoben tím, že hlavními hybateli děje jsou muži a ženské hrdinky jsou pouze 

z velké části ve vleku událostí a málokdy si mohou zvolit vlastní cestu. Samozřejmě je na 

vině i doba, do které jsou romány zasazeny. 

V poslední podkapitole se zaobírám tím, jak Jarmila Loukotková ve svých historických 

románech zobrazuje každodennost antického Říma. Vybrala jsem několik jevů, které se 
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v románech vyskytují a o nichž jsem se domnívala, že by mohly běžný život v tehdejší době 

přiblížit. I to, jak s každodenností Říma autorka pracuje, ukazuje, že, její díla jsou vcelku 

věrohodná. 

Z mého pohledu se Jarmila Loukotková v obou svých románech víceméně drží 

dochovaných pramenů a snaží se o co největší historickou přesnost. Samozřejmě románu 

přidává další epizody či postavy, ale to podle mého názoru k beletrii patří. Oba romány, které 

má práce rozebírá, bych zařadila do kategorie mimetického historického románu. Je patrné, 

že Loukotková je s historickými reáliemi obeznámena a historické pozadí jí neslouží pouze 

jako kulisa pro příběh. 

Má bakalářská práce by se určitě dala v řadě ohledů rozšířit. Určitě by se dalo pracovat 

s dalšími historickými prózami či dramaty Jarmily Loukotkové a ty podrobit podobné 

analýze. Určitě by bylo zajímavé do analýzy zahrnout spisovatelčino drama Soudce krásy, 

které má velmi podobnou zápletku jako román Není římského lidu. Dále by se daly její 

romány porovnat s narativem jiného romanopisce, který píše historické romány z období 

antiky. V případě románu Není římského lidu se přímo nabízí komparace se 

Sienkiewiczovým románem Quo vadis. 
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Příloha č. 2 

Recenze na román Pod maskou smích: 

Nová historická freska z římských dějin 

Jarmila Loukotková se vrací ve svém posledním románu Pod maskou smích (Melantrich) ke 

svému již tradičnímu žánru – historické fresce z dějin antiky. Tentokrát je to období mezi 

druhou a třetí punskou válkou, kdy žil a působil oblíbený latinský dramatik Publius Terentius 

Afer (190–159 př. n. l.), který přišel do Říma v svých šesti letech se skupinou chlapců ze 

vznešených kartaginských rodin darovaných římskému senátu na důkaz uznání římské moci. 

Dostal se do domu vzdělaného a pokrokového Terentia Lukána, který rozpoznal jeho nadání, 

umožnil mu studium a propustil ho nakonec z otroctví. Podle tehdejších mravů získal bývalý 

otrok jméno svého pána. Osou tabule románu učinila Jarmila Loukotková rozpor mezi 

Terentiovým původem, jeho příslušenství k národu, s nímž vedl Řím po řadu desetiletí válku, 

a skutečností, že se někdejší punský otrok mohl stát v nenáviděném a nepřátelském Římě 

slavným básníkem a osobním přítelem výkvětu římské intelektuální společnosti. Loukotková 

vytvořila bohatě strukturovaný obraz politických a kulturních poměrů v Římě druhého století 

př. n. l. a v jeho rámci vylíčila osudy mnoha historických osobností. 

 V prvé části knihy autorka zobrazila plasticky společenský život hospodářsky rychle 

se vzmáhajícího Kartága, které svými obchodními styky ve Středozemním moři ohrožovalo 

zájmy římského impéria. Na pozadí nesmírného bohatství se však udržovaly barbarské 

mravy; lidský život tu neměl žádný význam. Punský chlapec, pocházející z nejvyšších 

úřednických kruhů Kartága, je ohromen vyspělostí nepřátelského Říma. Uvědomí si 

obrovský rozdíl mezi přepychovým, avšak surovým životem svého rodného města a 

kultivovanou prostotou životního stylu v Římě. Vyšší kultura se neprojevuje v bohatství a 

rozmařilosti, ale ve větší úctě k lidské osobnosti a jejím tvořivým schopnostem. Terentius 

plně využije možnosti dostat se do okruhu římské umělecké a intelektuální společnosti 

soustřeďující se kolem Scipióna Mladšího. Stane se váženým občanem, oblíbeným autorem 

komedií píšícím vytříbenou latinou Zůstane mu však odepřena možnost se oženit s dívkou 

z řad římského patriciátu. V poslední části svého románu se Loukotková soustředila na 

hlubinný konflikt Terentiova lidského svědomí. Terentius, který se kdysi odmítl vrátit do 

Kartága, protože věděl, že by tam nemohl být sám sebou, protože jeho vlast si neváží 
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svobodné lidské osobnosti a pohrdá poezií a uměním, se odhodlává k návratu do rodného 

města v chvíli, kdy se je Řím rozhone zničit. Loukotková při tom využila historiky nejasných 

okolností kolem Terentiova lidského osudu, zejména jeho smrti (podle historických pramenů 

zemřel na studijní cestě do Řecka). A tak muž, který kdysi přijal za svou vlast Řím, jenž mu 

poskytl vzdělání a svobodu a učinil ho tak teprve člověkem, se nakonec rozhodne vrátit do 

Kartága, aby zahynul v troskách svého někdejšího domova, s lidem, k němuž patřil.  

 K samotnému pojetí ústředního konfliktu románu a jeho řešení (city etnického 

patriotismu vítězí nad nabytou kulturní sounáležitostí a hlubokými přátelskými svazky) je 

možno míti výhrady. To však neubírá na ceně tomuto románu Loukotkové, která předvedla 

čtenáři pomocí sugestivního líčení historických reálií své vyspělé umění vypravěčské, 

dokázala skloubit rozmanité lidské osudy a plně vystihnout dějinnou scénu, na níž se 

formovaly základy evropské civilizace a kultury. Není divu, že se autorka tak rozsáhlé 

historické fresky lecdke neubránila opakování a vypomohla si občas konvenčními 

dramatickými efekty (zejména v transponování ženských postav – Favilla, Popília, 

Flammea). Jistě nezanedbatelnou zásluhu románu Pod maskou smích – stejně jako 

v předchozích románů J. Loukotkové s antickou tematikou – je obnovování a prohlubování 

vědomostí o antice a antické kultuře v širokých čtenářských vrstvách. 

MOURKOVÁ, Jarmila: Nová historická freska z římských dějin. [Románová biografie 

dramatikaTerentia.] Praha: Tvorba, 1978, č. 22, s. 18.  
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Příloha č. 3 

 

Srovnání toho, jak Petroniův skon popisuje Tacitus, Sienkiewicz a Loukotková. 

 

„Přece však nezbavil se života rázem, nýbrž nařízl si žíly a dával si je několikrát podle libosti 

podvázat a zase otevřít, hovořil s přáteli, ne však vážné řeči nebo ve snaze získat slávu pevné 

povahy. Poslouchal je také, když přednášeli, ale nic o nesmrtelnosti duše a filosofických 

zásadách, nýbrž rozmarné básně a hravé verše. Některé otroky štědře obdaroval, jiné dal 

zmrskat. Ještě ulehl k hostině, ještě si popřál spánku, aby se smrt, třebas vynucená, podobala 

přirozené.“ 

TACITUS. Letopisy, s. 467. 

„Petronius a Euniké leželi, opírajíce se o lokty, krásní jako dva bozi, a poslouchali, 

usmívajíce se a blednouce. Když píseň dozněla, nařídil Petronius, aby dále roznášeli víno a 

jídla, a pak začali rozmlouvat s hosty sedícími poblíž o různých nedůležitých, ale příjemných 

věcech, o jakých se obyčejně na hostinách hovořívalo. Konečně zavolal Řeka, aby mu na 

chvíli podvázal žíly, protože se cítí ospalý a rád by se ještě dříve, než ho na věky uspí 

Thanatos, oddal bohu Spánku.“ 

SIENKIEWICZ, Henryk. Quo vadis. Přeložil Erich Sojka. Praha: Odeon. 1983, s. 591. 

„Nařízl si žíly v zápěstí, sezval hosty, přednášel hravé verše a popíjel víno. Žíly si dal opět 

ovázat a předčítal přátelům závěť; odměnil svoje služebnictvo bohatými dary. Všichni 

plakali, všichni, čeleď i přátelé. Jen Arbiter se usmíval a v očích mu plál oheň.“ 

LOUKOTKOVÁ, J. Není římského lidu, s. 403. 

 


